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П Р О Т О К О Л 

№2 

 От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 888/20.09.2016 год. на Кмета на 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на 

строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна 

ефективност”, открита с Решение № 764/15.08.2016 г. на Кмета на Община Кърджали.  

 

На 03.11.2016 год., от 10:00 часа, Комисия, назначена със Заповед № 888/20.09.2016 

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.счетоводител 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; 

7. Инж.Катя Митовска – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство‖ и 

гл.инженер на Община Кърджали; 

8. Васил Славчев Василев – външен експерт вписан в списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 от 

ЗОП/отм/. под уникален номер на експерта ВЕ-553; 
 

Поради служебна ангажироност и невъзможност да присъстват на заседанията на 

комисията Радостина Боева и Надежда Цветкова  бяха заменени от резервните членове на 

комисията Валентин Иванов – гл.счетоводител на Община Кърджали и Катя Митовска – 

началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство‖ и гл.инженер 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. № 53-00-1230/31.10.2016 год. , 11:45, „СИМЕКС” ЕООД, с 

посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 75, ет.3, тел/факс: 0361/ 65848, e-mail: 

simex.sm@mail.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1231/31.10.2016 год., 12:11,. от „СОФТ - Ю” ООД, 

с посочен адрес: гр.Крумовград, ул. „Опълченска‖ № 2, тел/факс: 03641/2709, e-mail: 

softa@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1235/31.10.2016год., 16:27,. от „СТИЛМЕД - СА” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „Христо Ботев‖ № 46,вх. А, ет.2, ап.7, тел: 

0886/414492, e-mail: stilmed.sa@gmail.com; 
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- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1236/01.11.2016год. 09:18,. от „АДВАНС - 2002” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Хасково, ул. Преслав № 24, ет.4 тел/факс: 038/620318, e-mail: 

advans2002@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1237/01.11.2016год. 09:48ч,. от КООПЕРАЦИЯ 

„СИНВЕКС”, с посочен адрес: гр.Стара Загора, ул. „Парчевич‖ № 2,офис 4-8, тел: 

042/600260, факс: 042/600165, e-mail: rashkov@macropharm.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1239/01.11.2016год. 11:50ч,. от  „ЗАЕЧКИ” ЕООД, 

с посочен адрес:гр.Петрич, ул. „Ал. Стамболийски‖ № 43, тел/факс: 0745/62048, e-mail: 

office@zaechki.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1240/01.11.2016год. 11:56ч,. от  „НСК СОФИЯ” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.София,бул. „Димитър Петков‖, бл. 339, ет.6, ап.107, тел: 

02/9530816, факс: 02/9530816, e-mail: office@nsksofia.eu ; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1241/01.11.2016год. 11:58ч,. от „СЕТАТЕХ” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ул. „Богдан‖ № 5,ет.5, ап.7 тел: 0888353464, e-mail: 

setatech@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1242/01.11.2016год. 12:01ч,. от ОБЕДИНЕНИЕ 

„АЛФА ИНВЕСТ” с членове „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ‖ ЕООД, „АЛКОМИНВЕСТ‖ 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул.‖България‖ 80, бл. 28, вх. Б, ет. 3, ап. 15, тел: 

0889/223329, e-mail:alkominvest@ abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1244/01.11.2016год. 12:05ч,. от „ТРЕЙС СВОГЕ” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ул. Метличина № 15, тел: 02/8066713,факс: 02/8066711, e-

mail: trace_svoge@tracebg.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1245/01.11.2016год. 12:06ч,. от „НЕКСТ БИЛД” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ж.к. Хладилника, ул. „Козяк‖ № 43, тел: 0888/445773, e-

mail:nextbuild@mail.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1249/01.11.2016год. 14:05ч,. от ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” с членове „СЕНСТРОЙ‖ ЕООД и „ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРОЕКТИРАНЕ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул.‖Христо Ботев‖ 47, ет.2, офис 2, 

тел: 0361/21916, факс: 0361/21915,  e-mail:senstroy_eood@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1250/01.11.2016год., 14:20 ч,. от ДЗЗД 

„КЪРДЖАЛИ ЕНЕРДЖИ 95” с членове „АРИЕТЕ КАПИТАЛ‖ ООД и „МОНОЛИТ КБ‖ 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.‖Добруджа‖ 34, тел: 0899/512433,  e-

mail:arietecapital@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1251/01.11.2016год., 14:21 ч,. от „САВАРОНА” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 103, тел: 0361/67979, факс: 

0361/67978, e-mail: savarona@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1252/01.11.2016год., 14:23 ч,. от „ЛЕСО ИНВЕСТ” 

ООД, с посочен адрес: гр.Стара Загора, ул. „Сава Силов‖ № 70, тел: 042/660343, e-mail: 

pto@leso-bg.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1253/01.11.2016год., 14:25 ч,. от „ЧАХОВ” ООД, с 

посочен адрес: с. Богомилово, общ. Стара Загора, ул. „Иванка Терзиева ‖ № 44, тел: 042/ 

603170, e-mail: office@chahov.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1254/01.11.2016год., 14:26 ч,. от „МЕАЦА” ЕООД, 

с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „Христо Ботев‖ № 96, тел: 0361/86688, e-mail: 

meatsa@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1255/01.11.2016год., 14:28 ч,. от „БИЛД ИНВЕСТ” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Петя Караколева‖ № 6, тел: 0895/704770, e-mail: 

bildinvest_kj@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1256/01.11.2016год., 14:34 ч,. от „АРДАСТРОЙ” 

ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Металург‖ № 16, тел/факс: 0361/62580, e-mail: 

ardastroy@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1257/01.11.2016год., 15:01 ч,. от ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” с членове „ГЕРТ ГРУП‖ ЕООД и „ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ‖ ЕООД, 

mailto:office@zaechki.com
mailto:setatech@abv.bg
mailto:trace_svoge@tracebg.com
mailto:savarona@abv.bg
mailto:office@chahov.com
mailto:meatsa@abv.bg
mailto:bildinvest_kj@abv.bg
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с посочен адрес: гр.Кърджали, бул.‖Христо Ботев‖ 47, ет.2, офис 2, тел: 0361/21916, факс: 

0361/21915,  e-mail: office@gertgroup.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1258/01.11.2016год., 15:31 ч,. от „АКВА – 3” ООД с 

посочен адрес: гр.Хасково, ул. „Козлодуй‖ № 14,вх. Б, ет. 4, тел:038/661588, факс: 038/661488, 

e-mail: akva_3@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1238/01.11.2016год., 10:44 ч,. от „КАРАМАН” 

ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 93, тел: 0361/62593, факс: 0361/62591, 

e-mail: karamanood@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1243/01.11.2016год., 12:02 ч,. от ОБЕДИНЕНИЕ 

„БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ” с членове „НАР‖ ООД, „ПАРТНЬОРИ БЪЛГАРИЯ‖ ООД и 

„РИЛА КОНСУЛТ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.‖Пирин‖ 9, тел: 0888/881530, e-

mail:partners.ltd_ofis@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1263/02.11.2016год., 11:18 ч,. от „СТРУМА 

ИМОТИ” ООД, с посочен адрес: гр.Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев‖ № 5, тел: 

0885/113160,факс: 0738/31827, e-mail: struma_imoti@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1264/02.11.2016год., 11:21 ч,. от 

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД, с посочен 

адрес: гр.София,ул. „Кишинев‖ №1, ет.4, ап.20, тел/факс: 02/9500980, e-mail: 

ssik_eood@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1265/02.11.2016год., 11:21 ч,. от 

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ЕООД, с посочен адрес: гр.София,ул. „Цар Асен‖ № 64, ет.4, ап.7, 

тел/факс: 02/4700159, e-mail: ekorekt@abv.bg ; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1266/02.11.2016год., 11:23 ч,. от „ПИ ЕС АЙ”АД, с 

посочен адрес: гр.Стара Загора, бул.‖Св. Патриарх Евтимий‖ 190, тел: 042/613710, факс: 

042/613731,  e-mail:psi@tracebg.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1267/02.11.2016год., 11:24 ч,. от ДЗЗД 

„ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107”  с членове „АБАК ДС‖ ЕООД и 

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ул. „Черковна‖ № 37, ет.2, тел/факс: 

02/9628460, e-mail: abak_ds@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1268/02.11.2016год., 11:25 ч,. от „ЕКИП 

ХОЛДИНГ” ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Дарец‖ № 13, тел: 0361/62994, факс: 

0361/62993, e-mail: ekipholding@yahoo.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1269/02.11.2016год., 11:31 ч,. от ДЗЗД „ЕЕФ 24” с 

членове „КРИСТАЛНА ВОДА‖ АД и „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ‖ ЕООД, с посочен 

адрес: гр.София, район Витоша, ул.‖Околовръстен път‖ 4, тел: 02/4486691, факс: 02/4486693,  

e-mail:info@kristalnavoda.com  ; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1270/02.11.2016год., 11:32 ч,. от ОБЕДИНЕНИЕ 

„ТРЕЙС – АРХ” с членове „ТРЕЙС – БУРГАС‖ ЕАД и „АРХОНТ‖ ЕООД, с посочен адрес: 

гр.Бургас,ж.к. Изгрев, бл.178, вх. Б, партер второ ниво, тел: 056/706380, факс: 056/706386, e-

mail: trace_burgas@tracebg.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1271/02.11.2016год., 11:36 ч,. от „АРЕТЕ СТРОЙ” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.София, р-н Възраждане,ул. „Сини вир‖ № 15, тел: 02/ 4437464, e-

mail: office@aretestroy.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1272/02.11.2016год., 11:37 ч,. от „МАКС 

КОВЪРИНГ” ООД, с посочен адрес: гр.София, р-н Възраждане, ж.к. Зона Б – 5, бл.7,вх. А, 

ет.9, ап.37, тел: 02/4437433, e-mail: office@maxcovering.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1273/02.11.2016год., 12:37 ч,. от „ДЕТАЙ – 2003” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Ардино, ул. „Търговска‖ № 3, тел: 03651/3232, e-mail: 

detay@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1276/02.11.2016год., 14:19 ч,. от „ВИКТОРИЯ 

1103” ЕООД, с посочен адрес: гр.Стара Загора,  ул.‖Железни врата‖ №42, ет.7,ап.15, тел: 

0888080000, e-mail:viktoria_1103@yahoo.com; 

mailto:struma_imoti@abv.bg
mailto:ekipholding@yahoo.com
mailto:trace_burgas@tracebg.com
mailto:office@aretestroy.com
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- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1277/02.11.2016год., 14:45 ч,. от „Р-Р – ИНВЕСТ 1” 

ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Джордж Вашингтон‖, комплекс „Пентагон‖, сектор 

Д, офис 30, ет. 2, тел: 0882/701130 , e-mail: rrinvest@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1278/02.11.2016год., 14:48 ч,. от ДЗЗД 

„ЕКОТЕРМ” с членове „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ‖АД, „ИНТЕР БИЛД И КО‖ ООД и 

„ДАЕЛ - 2008‖ ЕООД, с посочен адрес: с. Груево, общ. Момчилград, Спирка Джебел – ТСИ, 

тел/факс: 03631/2238,  e-mail: ptstreng@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1279/02.11.2016год., 15:43 ч,. от „ЕКОСТРОЙ” 

ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Булаир‖ № 27, ап.12, тел: 0888/555999, e-mail: 

ekostroy@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1280/02.11.2016год., 15:53 ч,. от „УСТРА - 

БЕТОН” ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Сан Стефано‖ № 22, тел: 0361/65230, факс: 

0361/65236, e-mail: ustra@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-1281/02.11.2016год., 16:43 ч,. от „АТА – СТРОЙ” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Хасково, бул. „България‖ № 150, ет. 3, офис 308, тел/факс: 

038/662222, e-mail: atastroy@hotmail.com; 

 

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: 

 

„СИМЕКС” ЕООД  

Участникът е представил нов ЕЕДОП ; 

Участникът е представил ЕЕДОП на „Плеядес България‖ООД; 

Удостоверение за добро изпълнение-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. 

 

„СОФТ - Ю” ООД  

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на ЕТ „Грант- Кирил Топалов‖; 

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. 

 

„СТИЛМЕД - СА” ЕООД  

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

 

mailto:rrinvest@abv.bg
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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. 

 

„АДВАНС - 2002” ЕООД  

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПБЗ‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Управление на отпадъците‖; 

Декларация за ангажираност по чл.65, ал.3 от ЗОП; 

Декларация Образец №5; 

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. 

 

КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”  

Участникът е представил нов ЕЕДОП на КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПБЗ‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Управление на отпадъците‖; 

Декларация Образец №5; 

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. 
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           „ЗАЕЧКИ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЗАЕЧКИ‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ВиК и част „Управление на 

отпадъците‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Застрахователна полица за застраховка професионална отговорност в проектирането и 

строителството; 

Удостоверение от ЦПРС; 

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. 

 

 „НСК СОФИЯ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Декларация Образец №5; 

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. 

 

 „СЕТАТЕХ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Декларация Образец №5; 

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. 

 

 ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ” 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „АЛКОМИНВЕСТ‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „САЙГЪЛЪ‖ООД; 

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. 

 

 „ТРЕЙС СВОГЕ” ЕООД 

Застрахователна полица за застраховка професионална отговорност в проектирането и 

строителството; 
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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. 

 

 „НЕКСТ БИЛД” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „НЕКСТ БИЛД‖ ЕООД; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖, проектант част „ПБЗ‖ и 

част „ПУСО‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖ и част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за Координатор безопасност и здраве; 

Участникът е представил застрахователна полица за вс проектант по отделно- 5 бр; 

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. 

 

 ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” 

 Участникът е представил ЕЕДОП на „Балканстрой инвест‖ООД; 

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. 

 

 ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ ЕНЕРДЖИ 95 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „АРИЕТЕ КАПИТАЛ‖ ООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „МОНОЛИТ КБ‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ‖ ЕЕОД; 

Удостоверение за добро изпълнение -12 бр; 

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. 

 

  „САВАРОНА” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „САВАРОНА‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Пе енд Пе инженеринг‖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. 

 

 „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Референция за добро изпълнение; 



 8 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Луков- Дизайн 2‖ЕООД; 

Удостоверение за добро изпълнение; 

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. 

 

„ЧАХОВ” ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП 

Участникът е представил ЕЕДОП на „Архитектурно студио Бояна‖; 

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. 

 

 „МЕАЦА” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „МЕАЦА‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ‖ ЕЕОД; 

Удостоверение за добро изпълнение; 

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. 

 

„БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „БИЛД ИНВЕСТ‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Пе енд Пе инженеринг‖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. 

 

 „АРДАСТРОЙ” ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПБЗ‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПУСО‖; 

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. 
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ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” 

 Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ГЕРТ ГРУП‖ ЕООД ; 

 Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ‖ 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. 

 

„АКВА – 3” ООД  
Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПБЗ‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПУСО‖; 

Декларации за ангажираност на експертите- 9бр; 

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. 

 

„КАРАМАН” ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „КАРАМАН‖ ООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Архимант‖ЕООД; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖, проектант част „ПБЗ‖ и 

част „ПУСО‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖ и част „Пожарна 

безопасност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК‖’ 

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. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ”  
Участникът е представил нов ЕЕДОП на „НАР‖ООД; 

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. 

 

„СТРУМА ИМОТИ” ООД 

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. 

 

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Диплом за завършено висше образование; 

Сертификат за „Координатор по безопасност и здраве в строителството; 

Копие от трудова книжка; 

Диплом за завършено висше образование; 

Сертификат за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност; 

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. 

 

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Диплома за висше образование- 3бр; 

Сертификат за „Координатор по безопасност и здраве в строителството 

Сертификат за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност; 

Сертификат ISO 9001:2008; 

Сертификат ISO 14001:2005; 

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. 

 

„ПИ ЕС АЙ”АД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ПИ ЕС АЙ‖АД ; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Инжпроект‖ООД 

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. 

 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „АБАК ДС‖ ЕООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

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. 
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 „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на„ЕКИП ХОЛДИНГ‖ ЕООД; 

Удостоверение за добро изпълнение – 3бр; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ‖ ЕЕОД; 

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. 

 

      ДЗЗД „ЕЕФ 24”  

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Кристална вода‖АД; 

Удостоверение за добро изпълнение с изх.№53-00-1233/31.10.2016г.; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Си Енд Би Енерджиконсулт‖ ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖ 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

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. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ” 

 Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ТРЕЙС – БУРГАС‖ ЕАД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на„АРХОНТ‖ ЕООД; 

Удостоверение за добро изпълнение – 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. 

 

„МАКС КОВЪРИНГ” ООД  
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. 

 

„АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД 

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. 

 

„ДЕТАЙ – 2003” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП „ДЕТАЙ – 2003‖ ЕООД; 

Удостоверение за добро изпълнение-3бр 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Трансконсулт-22‖ООД; 
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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. 

 

 „ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ВИКТОРИЯ 1103‖ ЕООД; 

Референция за добро изпълнение; 

Диплома за завършено професионално обучение; 

Диплома за висше образование; 

Диплома за завършено професионално обучение; 

Диплома за средно специално образование; 

 Сертификат по здравословни и безопасни условия на труд; 

Диплома за средно специално образование; 

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. 

 

„Р-Р – ИНВЕСТ 1” ООД 
 Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Р-Р – ИНВЕСТ 1‖ ООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Трансконсулт-22‖ООД; 

Удостоверение за добро изпълнение- 2бр; 

Анекс към договор за създаване на дружество по ЗЗД; 

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. 

 

ДЗЗД „ЕКОТЕРМ”  
Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ДАЕЛ - 2008‖ 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. 

 

„ЕКОСТРОЙ” ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЕКОСТРОЙ‖ ООД; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Луков- Дизайн 2‖ЕООД; 

Удостоверение за добро изпълнение; 

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. 

 

„УСТРА - БЕТОН” ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „УСТРА - БЕТОН‖ ООД; 
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Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

 Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПБЗ‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПУСО‖; 

Декларация Образец №5; 

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. 

 

„АТА – СТРОЙ” ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Декларация Образец №5; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ОВК‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Енергийна ефективност‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Архитектурна‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПУСО‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „ВиК; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „Пожарна безопасност‖; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за проектант част „ПБЗ‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Електрическа‖; 

Участникът е представил ЕЕДОП за проектант част „Конструктивна‖; 

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. 

 

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: 

-  „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ж.к. Хладилника, ул. „Козяк‖ № 43, 

тел: 0888/445773, e-mail:nextbuild@mail.bg  

-  „ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД, с посочен адрес: гр.Стара Загора,  ул.‖Железни врата‖ №42, 

ет.7,ап.15, тел: 0888080000, e-mail:viktoria_1103@yahoo.com 

-  „СТРУМА ИМОТИ” ООД, с посочен адрес: гр.Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев‖ № 

5, тел: 0885/113160,факс: 0738/31827, e-mail: struma_imoti@abv.bg  

-  „НСК СОФИЯ” ЕООД, с посочен адрес: гр.София,бул. „Димитър Петков‖, бл. 339, ет.6, 

ап.107, тел: 02/9530816, факс: 02/9530816, e-mail: office@nsksofia.eu  

-  „СЕТАТЕХ” ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ул. „Богдан‖ № 5,ет.5, ап.7 тел: 

0888353464, e-mail: setatech@abv.bg  

-  „ТРЕЙС СВОГЕ” ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ул. Метличина № 15, тел: 

02/8066713,факс: 02/8066711, e-mail: trace_svoge@tracebg.com – Обособена позиция 25 

mailto:struma_imoti@abv.bg
mailto:setatech@abv.bg
mailto:trace_svoge@tracebg.com
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-  „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД, с посочен адрес: гр.София, р-н Възраждане,ул. „Сини вир‖ № 

15, тел: 02/ 4437464, e-mail: office@aretestroy.com  

- ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ” с членове „ТРЕЙС – БУРГАС‖ ЕАД и „АРХОНТ‖ 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Бургас,ж.к. Изгрев, бл.178, вх. Б, партер второ ниво, тел: 

056/706380, факс: 056/706386, e-mail: trace_burgas@tracebg.com; 

-  „МАКС КОВЪРИНГ” ООД, с посочен адрес: гр.София, р-н Възраждане,жк. Зона Б – 5, 

бл.7,вх. А, ет.9, ап.37, тел: 02/4437433, e-mail: office@maxcovering.com  

-  „ЗАЕЧКИ” ЕООД, с посочен адрес:гр.Петрич, ул. „Ал. Стамболийски‖ № 43, тел/факс: 

0745/62048, e-mail: office@zaechki.com  

-  „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД, с посочен адрес: гр.София,ул. „Метличина поляна‖ № 15, тел: 

02/ 8193605,факс: 02/8193602, e-mail: petia.zheleva@tracebg.com  

- „АДВАНС - 2002” ЕООД, с посочен адрес: гр.Хасково, ул. Преслав № 24, ет.4 тел/факс: 

038/620318, e-mail: advans2002@abv.bg  

- „ЧАХОВ” ООД, с посочен адрес: с. Богомилово, общ. Стара Загора, ул. „Иванка Терзиева ‖ 

№ 44, тел: 042/ 603170, e-mail: office@chahov.com  

-  „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД, с посочен адрес: гр.Стара Загора, ул. „Сава Силов‖ № 70, тел: 

042/660343, e-mail: pto@leso-bg.com  

- „СИМЕКС” ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 75, ет.3, тел/факс: 

0361/ 65848, e-mail: simex.sm@mail.bg  

-  „АРДАСТРОЙ” ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Металург‖ № 16, тел/факс: 

0361/62580, e-mail: ardastroy@abv.bg  

- „КАРАМАН” ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 93, тел: 0361/62593, 

факс: 0361/62591, e-mail: karamanood@abv.bg  

- „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ЕООД, с посочен адрес: гр.София,ул. „Цар Асен‖ № 64, ет.4, ап.7, 

тел/факс: 02/4700159, e-mail: ekorekt@abv.bg  

- ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107”  с членове „АБАК ДС‖ 

ЕООД и „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ул. „Черковна‖ № 37, ет.2, 

тел/факс: 02/9628460, e-mail: abak_ds@abv.bg; 

-  „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД, с посочен 

адрес: гр.София,ул. „Кишинев‖ №1, ет.4, ап.20, тел/факс: 02/9500980, e-mail: 

ssik_eood@abv.bg; 

- ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ” с членове „ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ‖ ЕООД и 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ‖ ЕООД и „БИАД-С‖ ЕООД, с посочен адрес: 

гр.София,район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер‖ № 103, ет.4, ателие 5, тел: 0886/336533, e-mail: 

veyl.construction@gmail.com; 

- ДЗЗД „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ–АББ”  с членове „БРИАБИЛД‖ ЕООД и „БГ 

ПРОЕКТ‖ ЕООД и „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000‖ ООД, с посочен адрес: гр.София, р-н Младост, 

ж.к. София Парк, Търговска зона, бл. 16В, ап. 1,  тел: 0888/964465, e-mail: 

briabuild@gmail.com; 

- „САВАРОНА” ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 103, тел: 

0361/67979, факс: 0361/67978, e-mail: savarona@abv.bg  

- „АТА – СТРОЙ” ЕООД, с посочен адрес: гр.Хасково, бул. „България‖ № 150, ет. 3, офис 

308, тел/факс: 038/662222, e-mail: atastroy@hotmail.com  

- ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФСТРОЙ” с членове „РОДОПСТРОЙ – 97‖ ООД и „ПРОФПРОЕКТ 

БЪЛГАРИЯ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Момчилград, ул.‖26-ти декември‖ кв. 48, бл. А, ет.1, 

тел: 0889/809031, e-mail:rodopstroy97@abv.bg; 

- ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ” с членове „НАР‖ ООД, „ПАРТНЬОРИ 

БЪЛГАРИЯ‖ ООД и „РИЛА КОНСУЛТ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.‖Пирин‖ 9, 

тел: 0888/881530, e-mail:partners.ltd_ofis@abv.bg; 

- ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ” с членове „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ‖ ЕООД, 

„АЛКОМИНВЕСТ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул.‖България‖ 80, бл. 28, вх. Б, ет. 

3, ап. 15, тел: 0889/223329, e-mail:alkominvest@ abv.bg; 

mailto:office@aretestroy.com
mailto:trace_burgas@tracebg.com
mailto:office@zaechki.com
mailto:office@chahov.com
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- „АКВА – 3” ООД с посочен адрес: гр.Хасково, ул. „Козлодуй‖ № 14,вх. Б, ет. 4, 

тел:038/661588, факс: 038/661488, e-mail: akva_3@abv.bg  

- „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Дарец‖ № 13, тел: 

0361/62994, факс: 0361/62993, e-mail: ekipholding@yahoo.com   

- „ДЕТАЙ – 2003” ЕООД, с посочен адрес: гр.Ардино, ул. „Търговска‖ № 3, тел: 03651/3232, 

e-mail: detay@abv.bg  

- ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” с членове „СЕНСТРОЙ‖ ЕООД и 

„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул.‖Христо 

Ботев‖ 47, ет.2, офис 2, тел: 0361/21916, факс: 0361/21915,  e-mail:senstroy_eood@abv.bg; 

- „Р-Р – ИНВЕСТ 1” ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Джордж Вашингтон‖, 

комплекс „Пентагон‖, сектор Д, офис 30, ет. 2, тел: 0882/701130 , e-mail: rrinvest@abv.bg  

-  „ПИ ЕС АЙ”АД, с посочен адрес: гр.Стара Загора, бул.‖Св. Патриарх Евтимий‖ 190, тел: 

042/613710, факс: 042/613731,  e-mail:psi@tracebg.com; 

- ДЗЗД „ЕЕФ 24” с членове „КРИСТАЛНА ВОДА‖ АД и „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.София, район Витоша, ул.‖Околовръстен 

път‖ 4, тел: 02/4486691, факс: 02/4486693,  e-mail:info@kristalnavoda.com; 

- ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  ЕНЕРДЖИ 95” с членове „АРИЕТЕ КАПИТАЛ‖ ООД и 

„МОНОЛИТ КБ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.‖Добруджа‖ 34, тел: 0899/512433,  

e-mail:arietecapital@abv.bg; 

-  „УСТРА - БЕТОН” ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Сан Стефано‖ № 22, тел: 

0361/65230, факс: 0361/65236, e-mail: ustra@abv.bg  

- ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” с членове „ГЕРТ ГРУП‖ ЕООД и „ЕС – 

ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ‖ ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул.‖Христо Ботев‖ 47, ет.2, офис 

2, тел: 0361/21916, факс: 0361/21915,  e-mail: office@gertgroup.com; 

-  „СОФТ - Ю” ООД, с посочен адрес: гр.Крумовград, ул. „Опълченска‖ № 2, тел/факс: 

03641/2709, e-mail: softa@abv.bg; 

- КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”, с посочен адрес: гр.Стара Загора, ул. „Парчевич‖ № 2,офис 

4-8, тел: 042/600260, факс: 042/600165, e-mail: rashkov@macropharm.com  

-  „ЕКОСТРОЙ” ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Булаир‖ № 27, ап.12, тел: 

0888/555999, e-mail: ekostroy@abv.bg  

-  „СТИЛМЕД - СА” ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „Христо Ботев‖ № 46,вх. А, 

ет.2, ап.7, тел: 0886/414492, e-mail: stilmed.sa@gmail.com  

- „МЕАЦА” ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „Христо Ботев‖ № 96, тел: 

0361/86688, e-mail: meatsa@abv.bg  

- „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Петя Караколева‖ № 6, тел: 

0895/704770, e-mail: bildinvest_kj@abv.bg  

- ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” с членове „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ‖АД, „ИНТЕР БИЛД И КО‖ 

ООД и „ДАЕЛ - 2008‖ ЕООД, с посочен адрес: с. Груево, общ. Момчилград, Спирка Джебел – 

ТСИ, тел/факс: 03631/2238,  e-mail: ptstreng@abv.bg; 

-  

В периода от 03.11.2016г. до 23.12.2016г. 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.  

 

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. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане, а именно: 

оптимално съотношение качество/цена  
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява както следва:  

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

mailto:ekipholding@yahoo.com
mailto:rrinvest@abv.bg
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а)  ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за проектиране – 5 

точки; 

б) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПСС ЕСМ) 
- представлява срок за изпълнение на СМР за ЕСМ - тегловен коефициент – 5 точки; 

в) НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ 

ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА - 20 точки; 

г) НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ) - 30 

точки; 

д) ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) предложена от участника крайна цена - тегловен коефициент – 40 точки; 

 

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА: 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за изработване на 

работен проект  - тегловен коефициент в КО – 5 точки. 

Изчислява се по формулата:  

ПСП = (Пmin / Пi) х  5 = ...... ( брой точки ) 

Пmin - представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изработване на работен проект   

Пi – представлява срока за изработване на работен проект, предложен от i-тия  участник  

 

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект не може да бъде по-кратък от 15 /петнадесет/ 

календарни дни от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на работния проект 

следва да бъде цяло число! 

 

б)  ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО за ЕСМ (ПСИС ЕСМ) - представлява 

срок за изпълнение на СМР за ЕСМ - тегловен коефициент – 5 точки 

Изчислява се по формулата:  

 

ПСИС ЕСМ = (Сmin/Сi )  х  5  =   ...... (брой точки), където 

 

Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на 

СМР за ЕСМ. 

Сi е срокът за изпълнение на СМР за ЕСМ в календарни дни съгласно Техническото предложение на 

съответния участник; 

Забележка: Срокът за изпълнение на СМР за ЕСМ не може да бъде не може да бъде по-кратък от 45 

/четиридесет и пет/ календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната 

площадка. Предложеният срок за изпълнение на строителството за ЕСМ следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън 

горепосочените такива.  

 

в) НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ 

ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП) – с тегловен 

коефициент в КО – 20точки 

Оценката по този показател се формира както следва: 

 

Фактори, влияещи на 

оценката 
Степен на съответствие 

Максимален 

брой точки 

20 

Всеки участник следва да 

опише всички дейности, 

които са необходими за 

изпълнение на 

проектирането 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.  

Всеки участник следва да 

направи предложение за 

дейността по управление на 

изпълнението на договора с 

Възложителя с оглед 

В техническото предложение е обърнато внимание 

на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно 

от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал всички дейности по 

проектиране (включително по управляване 

изпълнението на договора с Възложителя , 

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 

последователността и необходимото време за 

извършването на всяка една от дейностите за 

изпълнение на проектирането. 

- Участникът предлага подробно и 

обосновано разпределение на задачите и 

отговорностите между предлаганите от него 

20 
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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 проектиране 

– 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 проектирането. 

Участникът следва да 

предложи напълно 

обоснована и адекватна 

организационна структура, а 

екипът следва да е много 

добре разпределен и 

балансиран за изпълнение 

на проектирането, 

Техническата спецификация 

и да демонстрира отличен 

капацитет за безпроблемно 

управление и изпълнение на 

проектирането и постигане 

на очакваните резултати. 

 

експерти 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 

задачи и дейности по реализирането на предмет на 

настоящата поръчка, отчитайки изискванията на 

Техническата спецификация. Посочена е 

аргументация за изпълнение на отделните задачи, 

възложени на  експерти в екипа .  

- Подробно и ясно са представени 

отговорностите на всеки един експерт от екипа. 

- Налице е съответствие между всички 

отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

- Участникът е представил аргументация за 

изпълнение на дадена задача от определен експерт 

В техническото предложение е обърнато 

внимание на всеки един от факторите, но е в сила 

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 

проектирането в съответствие с Техническата 

спецификация, но е допуснал несъществени 

непълноти/пропуски в описанието на задачите, 

последователността  и времетраенето на 

дейностите  

- Участникът е предложил разпределение на 

задачите и отговорностите между предлаганите 

от него експерти от екипа, но е допуснал 

несъществени непълноти/пропуски  

- Налице са отделни несъществени 

противоречия/несъответствия между отделни 

части на представения начин за изпълнение на 

проектиране. 

- Участникът е представил аргументация за 

изпълнение на дадена задача от определен експерт, 

но е допуснал несъществени непълноти/пропуски. 

 

10 

В техническото предложение е обърнато 

внимание на всеки един от факторите, но е в сила 

поне едно от следните обстоятелства:   

- Участникът е предложил всички дейности 

изброени като списък – посочени са само 

наименование, последователност и времетраене, 

без да е включена информация за 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 и/или необходимото 

време 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 

5 
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спецификация, но е допуснал съществени 

непълноти/пропуски в описанието на етапите, 

задачите, последователността  и времетраенето на 

дейността. 

-  Участникът е предложил разпределение 

на задачите и отговорностите между предлаганите 

от него експерти от екипа, но е допуснал 

съществени непълноти/пропуски  

- Участникът единствено схематично е 

представил разпределението на задачите и/или 

отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа. 

- Участникът не е представил аргументация 

за изпълнение на дадена задача от определен 

експерт. 

 

ВАЖНО: Ако участник представи Начин на изпълнение на проектирането и организация на екипа от 

проектанти, 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 проектирането и организация на екипа от 

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

участие в процедурата. 

 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както 

следва: 

* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид 

дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени 

етапи/съответно останалите предвидени видове дейности; 

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се 

ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други 

дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над 

предвидените технически спецификации и изисквания; 

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят 

неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и 

други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и 

информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да 

повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и 

правилната технологична последователност на действията и цялост на отделните документи. Ако 

липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на 

„съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на 

изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото 

законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например 

несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени 

съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за 

отстраняване.  

 

г) НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ) – с 

тегловен коефициент в КО – 30 точки 

Оценката по този показател се формира както следва: 

 

Фактори, влияещи 

на оценката 
Степен на съответствие 

Максимален 

брой точки 

30 

- Начин на  

изпълнение включващ 

описание на отделните 

етапи и видовете СМР и 

тяхната последователност 

В техническото предложение е обърнато 

внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко 

едно от следните обстоятелства: 

- Участникът предлага набор от взаимосвързани 

и логически последователни етапи и дейности за 

30  
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на изпълнение;  

- необходимото 

техническо оборудване, с 

разпределението му по 

всички видове строителни 

работи, необходимите 

човешки ресурси с 

разпределението на 

задачите и отговорностите 

на отделните лица от 

строителния екип по 

всички видове строителни 

работи. 

- Предприемане на 

необходимите мерки за 

намаляване 

затрудненията за 

обслужване дейността на 

живущите 

    

 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и 

нормативна уредба. 

- Всеки етап включва отделни дейности, а всяка 

дейност е представена от отделни задачи.  

- Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване, като е представено 

разпределението му по всички видове строителни 

работи. 

- Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е ресурсно обезпечено с 

необходимите човешки ресурси – строителен екип 

/технически лица и работници/, като e представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

- Налице е съответствие и липса на 

противоречия в и между всички отделни части на 

представения начин на изпълнение на СМР. 

- Посочени са отделни мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейността на живущите, 

съобразени със спецификата на обекта по отношение 

на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 
В техническото предложение е обърнато 

внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне 

едно от следните обстоятелства:  

-  Участникът предлага набор от 

взаимосвързани и логически последователни етапи и 

дейности за изпълнение на СМР в съответствие с КС , 

ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е разделена на отделни 

действия/задачи, но са установени несъществени 

несъответствия в описаната последователност и/или 

технология на изпълнение, и/или в заложените 

срокове. 

- Изпълнението на СМР е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване, но са 

установени несъществени несъответствия при 

разпределението му по някои видове строителни 

работи. 

- Изпълнението на СМР е ресурсно обезпечено 

с необходимите човешки ресурси – строителен екип / 

технически лица и работници/, но разпределението на 

отделните лица от строителния екип по някои видове 

строителни работи не е представено и/или не е 

представенo разпределението на задачите и 

отговорностите на отделните лица от строителния 

екип по някои видове строителни работи. 

- Налице са отделни несъществени 

противоречия/несъответствия между отделни части на 

представения начин за изпълнение на СМР. 

- Посочени са отделни мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейността на живущите, 

които могат да се срещнат при изпълнение на СМР, 

като при посочените мерки е констатирано 

несъществено несъответствие със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение 

строителни работи.

 
В техническото предложение е обърнато 
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внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне 

едно от следните обстоятелства:   

- Не са описани видовете строителни работи, 

свързани с цялостното изпълнение, а само 

предвижданията за организация и изпълнение на 

основните дейности, като описанието има общ 

характер и не отразява спецификата на обекта по 

отношение на предвидените за изпълнение строителни 

работи съгласно КС и/или технологичната 

последователност на основни дейности е описана 

общо и не е възможно да се извърши проверка за 

съответствие между описаните в предвижданията за 

организация и изпълнение процеси, заложените 

срокове и правилната технологичната 

последователност според правилата, правилниците и 

наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи. 

- Предвижданията в организацията и 

изпълнението на техническата и/или ресурсната 

обезпеченост имат общ характер и не отразява 

спецификата на обекта по отношение на предвидените 

за изпълнение строителни работи. 

- Не са  посочени проблеми и затруднение, 

които могат да се срещнат при изпълнение на СМР. 

- Посочени са отделни мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейността на живущите, 

които могат да се срещнат при изпълнение на СМР, 

като същите не са съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение 

строителни работи. 

 

 

 

ВАЖНО: Ако участник представи Начин на изълнение на строителство за енергоспестяващи мерки (пнис 

есм), 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 изълнение 

на строителство за енергоспестяващи мерки (пнис есм), това е основание за отстраняване от участие в 

процедурата. 

 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както 

следва: 

* „Несъществени несъответствия и/или пропуски” ще се разбират несъответствия и/или пропуски, които 

не правят предложението на участника неотговарящо на изискванията, като: при представянето на 

аспектите на изпълнение на СМР съгласно КС,техническите спецификации и приложенията към тях; при 

влагането на ресурси (човешки и технически); във времетраенето по отношение на технологичната 

последователност и взаимозависимост на процесите и влагането на ресурси (човешки и технически); в 

предлаганата технология и обезпечаването на технологията с ресурси (човешки и технически); в 

технологичното време за извършване на отделни дейности, които няма да повлияят върху изпълнението 

на СМР по отношение на качеството, срока и/или безопасността на труда. 

 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 

ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) по обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 

 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 
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1 „АТА – СТРОЙ” ЕООД 20 к.д. 5 т. 

 

 Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СТРУМА ИМОТИ” ООД 15 к.д. 5 т. 

2. „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД 15 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ 

КОНСУЛТ”   
30 к.д. 2,5 т. 

2. „МАКС КОВЪРИНГ” ООД 15 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СОФТ - Ю” ООД 15 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ДЕТАЙ – 2003” ЕООД 15 к.д. 5т. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ” 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” 37 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СИМЕКС” ЕООД  15 к.д. 5 т. 

2. „ЧАХОВ” ООД 15 к.д. 5 т. 

3. „ЗАЕЧКИ” ЕООД 15 к.д. 5 т. 
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Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” 40 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 

 

 № Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „АДВАНС - 2002” ЕООД 15 к.д. 5т. 

2. „МЕАЦА” ЕООД 15 к.д. 5т. 

3. ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ” 15 к.д. 5т. 

       

Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

 
  

№ 

Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СТИЛМЕД - СА” ЕООД 15 к.д. 5т. 

 

     Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ” 45 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „НСК СОФИЯ” ЕООД 15 к.д. 5т. 

2. ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” 15 к.д. 5т. 

3. „ПИ ЕС АЙ”АД 28 к.д. 2,68 т. 

 

 

Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 
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№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „САВАРОНА” ЕООД 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо Г.Данов”, 

бл.35. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – 

ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД 
15 к.д. 5т. 

2. „Р-Р – ИНВЕСТ 1” ООД 15 к.д. 5т. 

3. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФСТРОЙ” 35 к.д. 2,14 т. 

 

 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

     

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ЕООД 15 к.д. 5т. 

2. „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД 15 к.д. 5т. 

3. „АКВА-3” ООД 15 к.д. 5т. 

    

Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 20 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, „Възраждане” №32 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „АРДАСТРОЙ” ООД 21 к.д. 5т. 

 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

 

№ Участник Предложен срок за Брой точки по ПСП 
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изпълнение  

1 ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  ЕНЕРДЖИ 95” 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ДЗЗД „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

– АББ” 
15 к.д. 5т. 

2. ДЗЗД „ЕЕФ 24” 15 к.д. 5т. 

3. „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ТРЕЙС – СВОГЕ” ЕООД 15 к.д. 5т. 

2. „УСТРА - БЕТОН” ООД 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 15 к.д. 5т. 

        

 

Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – 

ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107 
15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „НЕКСТ БИЛД” ЕООД  15 к.д. 5т. 

2. КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС” 15 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 
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1 „СЕТАТЕХ” ЕООД  15 к.д. 5т. 

2. „КАРАМАН” ООД 15 к.д. 5т. 
 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване –  ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПСС ЕСМ) по обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „АТА – СТРОЙ” ЕООД 90 к.д. 5т. 

 

 Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СТРУМА ИМОТИ” ООД 45 к.д. 5т. 

2. „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД 115 к.д. 1,96 т. 

 

 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ 

КОНСУЛТ”   
150 к.д. 3,66т. 

2. „МАКС КОВЪРИНГ” ООД 110 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СОФТ - Ю” ООД 60 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ДЕТАЙ – 2003” ЕООД 120 к.д. 2 т. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ” 48 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

 

№ Участник Предложен срок за Брой точки по ПСП 
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изпълнение  

1 ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” 143 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СИМЕКС” ЕООД  90 к.д. 2.5 т. 

2. „ЧАХОВ” ООД 150 к.д. 1,5 т 

3. „ЗАЕЧКИ” ЕООД 45 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” 137 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД 150 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 

 

 

№ 

Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „АДВАНС - 2002” ЕООД 90 к.д. 2,5 т. 

2. „МЕАЦА” ЕООД 120 к.д. 1,87 т. 

3. ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ” 45 к.д. 5 т. 

       

Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

 

  

№ 

Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СТИЛМЕД - СА” ЕООД 90 к.д. 5т. 

 

     Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ” 150 к. 5т. 
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Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда – гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „НСК СОФИЯ” ЕООД 45 к.д. 5т. 

2. ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” 45 к.д. 5т. 

.3. „ПИ ЕС АЙ”АД 98 к.д. 2,29 т. 

 

 

Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „САВАРОНА” ЕООД 150 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо Г.Данов”, 

бл.35. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – 

ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД 
45 к.д. 5т. 

2. „Р-Р – ИНВЕСТ 1” ООД 89 к.д. 2,53 т 

3. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФСТРОЙ” 148 к.д. 1,52 т 

 

 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

 

    

№ 

Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ЕООД 45 к.д. 5т. 

2. „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД 130 к.д. 1,73 т. 

3. „АКВА-3” ООД 45 к.д. 5т. 

   Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД 150 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 20 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, „Възраждане” №32 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД 50 к.д. 5 т. 
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Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „АРДАСТРОЙ” ООД 120 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  ЕНЕРДЖИ 95” 180 к.д. 5 т. 

 

 

Обособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ДЗЗД „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

– АББ” 
45 к.д. 5 т. 

2. ДЗЗД „ЕЕФ 24” 45 к.д. 5 т. 

3. „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД 110 к.д. 2,04 

 

 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ТРЕЙС – СВОГЕ” ЕООД 115 к.д. 1,96 

2. „УСТРА - БЕТОН” ООД 45 к.д. 5 т 

 

 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 75 к.д. 5 т 

        

 

Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – 

ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107 
45 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 
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№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „НЕКСТ БИЛД” ЕООД  45 к.д. 5т. 

2. КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС” 45 к.д. 5т. 

 

 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СЕТАТЕХ” ЕООД  45 к.д. 5т. 

2. „КАРАМАН” ООД 90 к.д. 2,5 т. 

 

 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП), по обособени позиции, както следва:  

 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 
 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „АТА – СТРОЙ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
За постигане целите на проекта в работна фаза е предвидено изготвянето на следните части: част 

Архитектурна с проектант архитект; част конструктивна/ако не се налага цяла ще се направи 

конструктивна оценка/-консултант конструктор; част топлоенергийна ефективност/ОВиК-проектант 

ОВК и топлоизолация; част Електро-проектанр ел.инженер; част ВиК- проектант ВиК  инженер; част 

ПБЗ с проектант ППЗ; план ВОД-с проектант с лиценз; план ПБЗ-с проектант с лиценз; план за 

управление на отпадъците; сметна документация по всички части включваща  подробни ведомости и 

КСС е чертежи, детайли и схеми с тях. Посочените части ще съдържат следните атрибути: част 

архитектурна: фасадно оформление; размер спецификация, вид на дограма и стъклопакети; 

оформление на предпазни парапети;технически и експлоатационни характеристики на предвидените 

материали; решения на хидроизолацията; част Конструктивна: обяснителна записка; оценка; детайли 

на новите метални части на лоджиите и парапетите; част Топлоенергийна ефективност- обяснителна 

записка; изчисления за топлоенергийна ефективност; приложени детайли; спецификация на 

материалите; част Електро- обяснителна записка; изчисления на сечения; приложени схеми; 

спецификация на кабелите; част ВиК- обяснителна записка; изчисления; приложени схеми; 

спецификация на  PPR; част ПБЗ-Наредба 13-1971г,; План ВОД; ПБЗ-Наредба 2/2004; План за 

управление на отпадъците; Проекто-сметна документация- цялата ПСД с всички основни чертежи, 

детайли, обяснителни записки, подробни сметки. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя ПНИП на „АТА 

– СТРОЙ” ЕООД. 
Предложението на участника не представя спесификата на дадения обект.Участникът е предложил 

всички дейности, без да е включена информация за задачите, описание и разяснение на дейността. В 

техническото предложение не са посочени последователността и/или необходимото време за 

извършването на всяка една от дейностите.Участникът е предложил всички, които са необходими за 

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

непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите, последователността  и времетраенето на 
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дейността.Участникът единствено схематично е представил разпределението на задачите и/или 

отговорностите между предлаганите от него експерти от екипа.Участникът не е представил 

аргументация за изпълнение на дадена задача от определен експерт. 

 

 

Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Изисквания за изпълнение на проектирането съгласно техническата спецификация към 

документацията на обществената поръчка - ЕТАП 1. Подробно запознаване със съществуващото 

положение на жилищния блок и начални проучвателни дейности; ЕТАП 2. Инвестиционно работно 

проектиране-  При изработване на работния инвестиционен проект Изпълнителят ще спазва следните 

специфични изисквания по съответни части: Част АРХИТЕКТУРНА - Обяснителна записка; 

Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или 

типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - в М1:50 или М1:100;  

Характерни вертикални разрези на сградата – М1:50 или М1:100; • Фасади - графично и цветово 

решение за оформяне фасадите; Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи 

изпълнението на отделни СМР и т.н. Част КОНСТРУКТИВНА – конструктивно 

възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на 

сградите, ако в техническото обследване са предписани задължителни мерки за изпълнение- 
Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и 

тяхното влияние върху конструкцията на сградата; Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна 

инсталации, ремонт на електрическата инсталация в общите части, енергоспестяващо 

осветление в общите части, система за автоматично централизирано управление на осветлението 

в общите части на сградите, ако се предвижда в обследването за енергийна ефективност; Част 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-  Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част; 

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ -С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 

от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., 

ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата;Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗДРАВЕ -С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 

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

работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.); Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ -С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., 

ДВ, бр. 89 от 2012 г.); Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ; При необходимост ще разработим и 

следните части: Част ВиК/становище (ако е приложимо); Част ОВК/становище (ако е приложимо). 

Изисквания за изпълнение на проектирането: Предвидените в инвестиционния проект интервенции 

по сградите, следва да включват: - всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в 

зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото 

обследване са предписани като задължителни; - обновяване на общите части на многофамилните 

жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.), ако са предписани 

в техническото обследване;- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани 

като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на 

енергопотребление „С― в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. - 

съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, 

предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по 

Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на 

конкретния обект.Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности следва да са 

допустими за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. ЕТАП 4. Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол. 

ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИРАНЕТО: Методите и подходите представляват начин на действие за 
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практическо осъществяване на конкретна дейност. Използваните методи и подходи при изпълнение на 

инвестиционното проектиране са набор от утвърдени техники, които се прилагат успешно в практиката 

(в т.ч. и международната) по изработването на инвестиционни проекти. Разпределението на ролите и 

отговорностите между отделните експерти и взаимодействието между тях е направено така, че да се 

постигне пълна съгласуваност, вътрешна непротиворечивост и взаимно допълване на отделните части 

на желания продукт. Обменът на информация между отделните експерти се осъществява посредством 

специално разработена платформа за обмен на информация и координация на проектантския 

процес.Отговорности на експертите: Проектант по част Архитектура- В качеството си на 

ръководител екип организира мобилизацията на екипа  и провеждането на срещите. Осъществява 

координацията и контрола на проектантския процес, разпределя задачите между отделните 

специалности. Контактува с Възложителя и останалите заинтересовани лица.В качеството си на 

архитект отговаря за разработването на технически проект, както и обяснителни записки и 

необходимите графични части по проекта по част „Архитектура―, съгласно нормативната уредба и 

техническата спецификация. Проектант по част Конструктивна- Експертът ще изготви обяснителни 

записки и необходимите графични части по проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната 

уредба и техническата спецификация към обществената поръчка. Проектант по част Електро- 

Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа― и обяснителните записки 

и съответните количествено-стойностни сметки  т.н.Проектант по част ВиК -Проектантът ще 

проектира измененията и промените по съществуващите ВиК мрежи и съоръжения и ще изготви 

необходимите чертежи по част ВиК, Строителен инженер –технически контрол по част 

Конструктивна-Осъществява контрол върху работата на Строителния инженер – проектант. 

Контролира дали са спазени изискванията на нормативните актове за проучване и т.н. Проектант по 

част ОВК- Проектантът ще изготви проект по част ОВК. Осъществява авторски надзор по част „ОВК―, 

ако се налага предоставя технически решения по време на строителство. Проектант по част 

Енергийна ефективност-Проектантът ще изготви проект по част "Енергийна ефективност. 

Осъществява авторски надзор по част „Енергийна ефективност―, ако се налага предоставя технически 

решения по време на строителство. Проектант по част Пожарна безопасност-Експертът ще изготви 

обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна 

безопасност― и т.н. Проектант по част ПБЗ-Експертът ще изготви обяснителни записки и 

необходимите графични части за работния проект по част „План за безопасност и здраве―, съгласно 

нормативната уредба. Проектант по част ПУСО- Ще изготви План за управление на отпадъците за 

работния проект и т.н. Разпределение на проектантите по време и задачи и последователност и 

взаимообвързаност на изпълнение на отделните дейности са представени с специално направена 

схема. Предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти са представени с специално направена схема 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на 

„АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „СТРУМА ИМОТИ” ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
В работния проект ще бъдат включени следните задължителни мерки: вс задължителни енерго 

спестяващи мерки, предписани от обследването за енергийна ефективност; всички задължителни мерки 

по конструктивно възстановяване; най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата; 

всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда; Инвестиционния проект ще 

се разработи във фаза Работен проект и ще включва: част Архитектурна; част Конструктивна; част 

ОВиК; част Електрическа; част ВиК; част ПБ; част ПБЗ; част ПУО; сметна документация. Част 

Архитектурна ще съдържа: обяснителна записка; разпределения М1:100-типов етаж; характерни 

вертикални разрези; фасади;архитектурно-строителни детайли; схема на вс. отделен вид прозорец и 
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т.н.; единична площ и отделна площ по габаритни размери. Решението за изолацията ще бъде 

съобразено с Техническия паспорт и обследването за енергийна ефективност. Част конструктивна- 

обяснителна записка; чертежи; Част Елктро- обяснителна записка; чертежи. Част ВиК- обяснителна 

записка; графична част. Част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация- обяснителна 

записка; графична част; част енергийна ефективност- обяснителна записка; технически изчисления; 

графична част;  част ПБ; част ПБЗ; част ПУСО; част сметна документация.Видове дейности-  етапи на 

изпълнение на проектантски задачи:Етап подготвителен- подготовка на екипа за работа(описание на 

необходимия човешки ресурс и времетраенето); етап по вътрешно съгласуване (първо)- обсъждане на 

всички възникнали проблеми и адекватни мерки за реакция; етап проектиране- част конструктивна-

детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата; изработват се с 

конкретност, доказваща носещата и сеизмичната осигуреност на сградата(описание на необходимия 

човешки ресурс и времетраенето); част архитектурна- обяснителна записка; разпределения; фасади 

(описание на необходимия човешки ресурс и времетраенето); част интериор- инженер по част 

конструкции (описание на необходимия човешки ресурс и времетраенето); част ВиК- обяснителна 

записка; графична част(описание на необходимия човешки ресурс и времетраенето); част електро-

обяснителна записка; графична част; главно разпределелително табло; осветление; заземителна 

инсталация и мълниезащита (описание на необходимия човешки ресурс и времетраенето); част ОиВ-

обяснителна записка; графична част (описание на необходимия човешки ресурс и времетраенето);; част 

енергийна ефективност-обяснителна записка; технически изчисления; графична част (описание на 

необходимия човешки ресурс и времетраенето); част пожарна безопасност- обяснителна записка; 

графична част (описание на необходимия човешки ресурс и времетраенето); част управление на 

отпадъците-ще се изготви проектна разработка за управление на строителните отпадъци (описание на 

необходимия човешки ресурс и времетраенето); част сметна документация- всяка част от проектната 

документация, ще е придружена от количествени сметки; част ПБЗ- обяснителна записка; графична 

част (описание на необходимия човешки ресурс и времетраенето); част технически спецификации- 

всяка проектна част от техническия проект ще съдържа раздел „Технически спецификации‖ на 

строителните материали, конструкции, детайли, възели, агрегати и т.н. Етап вътрешно съгласуване 

(второ)-окончателна проверка на готовите материали. Етап предаване на готовия проект(описание на 

необходимия човешки ресурс и времетраенето). Етап съгласуване на готовия проект. Методология за 

изпълнение, организация и управление- инвестиционния проект във фаза „Техническа‖ за обекта ще 

бъде изработен във всички части в изискуемите обем и съдържание, въз основа,на които ще може да се 

направи оценката за съответствие по чл.169, ал.1-3 ЗУТ. План за качество на проектирането-програмата 

за проектиране ще разглежда подробно целия обхват на проектирането и ще бъде придружена с 

подробна поддържаща информация.Ще описва в подробности всеки етап от проектирането в това 

число и етапи на развитието на основни проектни части. Планът за преглед и одобрение на проекта ще 

съдържа фазите на процеса на проектиране и съгласуване, персонала и отговорностите. Принципи при 

управление изпълнението на договора за постигане на целените резултати- организация и координация; 

гъвкавост и отзивчивост; ориентиране към клиента; непрекъснат диалог и партньорство с възложителя; 

лидерство на ръковоителя на проекта и т.н. Дейности за вътрешен контрол за осигуряване на 

качественото и навременно изпълнение на проектантската задача.Мониторинг.Възможни проблеми-

рискове и ограничения при проектирането и начини за решаването им. Участника е приложил и линеен 

график за изпълнение на проектирането. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„СТРУМА ИМОТИ” ООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 
 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ – 

КОНСУЛТ” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
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ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на проектиране: Етап 1 „Предпроектни и проучвателни дейности―- 

Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща;- Дейност 1.2. Оглед на обекта, заснемане, 

установяване евентуални разлики с техническото и енергийно обследване; Дейност 1.1. 

„Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща“; Етап 2 „Инвестиционно 

проектиране във фаза работна―- Изработване на работни проекти; Етап 3 „Съгласуване и одобряване 

на инвестиционния проект―; Етап 4 „Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен 

протокол―. Етап 2 „Инвестиционно проектиране във фаза работна―- При изработване на работния 

инвестиционен проект Изпълнителят ще спазва следните специфични изисквания по съответни 

части: Част Архитектурна-Обяснителна записка -подробно да описва предлаганите проектни 

решения, във връзка и в съответствие изходните данни; Разпределения- типов етаж/етажи; Характерни 

вертикални разрези на сградата; Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта 

след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде 

обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното 

представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по 

обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и 

да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ и т.н. Част Конструктивна - 

Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и 

тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и 

сеизмичната осигуреност на сградата; Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи 

елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими 

и т.н. Част Електро-  Проектът ще бъде изготвен в съответствие с проекта в част архитектура и част 

енергийна ефективност. Проектът ще осигурява привеждане на общата сградна електроинсталация в 

съответствие с действащите норми. Част ВиК – при необходимост; Част ОВК - Обяснителна записка 

- описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни 

продукти;Графична част, вкл. детайли за изпълнение; Част Енергийна ефективност/ становище: 

Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част - технически чертежи на архитектурно-

строителни детайли.Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата в съответствие с 

действащите норми по отношение на енергийната ефективност.Част Пожарна безопасност- В 

съответствие с наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 г.Обяснителна записка;Графична част; 

Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 

от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ - с 

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

влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.; Част ПРОЕКТНО-

СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - по всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-

стойностна сметка за видовете СМР. ЕТАП 3. Съгласуване, одобряване на инвестиционния проект 

и авторски надзор; ЕТАП 4. Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен 

протокол. Задължения и отговорности на проектантския екип: Проектант по част Архитектура- 

В качеството си на Ръководител екип: Ръководителят на екипите ще координира дейността на 

дружеството през целия период на изпълнение на договора и т.н. В качеството си на архитект отговаря 

за разработването на технически проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части 

по проекта по част „Архитектура―, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация. и 

т.н.Проектант по част Конструктивна-Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите 

графични части по проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата 

спецификация към обществената поръчка.Проектант по част Електрическа -Проектантът ще изготвя 

всички необходими чертежи по част „Електрическа― и обяснителните записки и съответните 

количествено-стойностни сметки. Проектант по част ВиК (при необходимост); Строителен 

инженер –технически контрол по част Конструктивна- Осъществява контрол върху работата на 

Строителния инженер – проектант и  т.н. Проектант по част ОВК - Проектантът ще изготви проект 

по част ОВК в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год. Проектант по част 

Енергийна ефективност -Извършва изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната 

енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносни свойства на ограждащите 

конструктивни елементи. Проектант по част Пожарна безопасност-Експертът ще изготви 

обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна 

безопасност‖. Проектант по част ПБЗ- Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите 
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графични части за работния проект по част „План за безопасност и здраве―. Проектант по част 

ПУСО- Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект, и т.н. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ – КОНСУЛТ”. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „МАКС КОВЪРИНГ” ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етап 1 Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща;Етап 2 „Инвестиционно 

проектиране; Етап 3-предаване на проета на възложителя.Проектът ще бъде  в следния обхват: 1. 

Част АРХИТЕКТУРНА -Обяснителна записка, която ще пояснява предлаганите проектни решения, 

във връзка и в съответствие изходните данни и ще съдържа информация за необходимите строителни 

продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, 

изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 

Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или 

типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100) и т.н. 2. Част 

КОНСТРУКТИВНА- Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация относно 

предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с 

допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част 

конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми 

и стандарти.  Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата; 3. Част 

ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации-Обяснителна записка - описание на 

възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 

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

норми и стандарти.Графична част, вкл. детайли за изпълнение.4. Част ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част; 5. Част ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ –Обяснителна записка; Графична част; 7. Част ПБЗ -Обяснителна записка; 

Графична част; 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г.;9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и 

количествено-стойностна сметки за видовете СМР. При необходимост ще бъдат разработени и части 

ВиК и ОВК. Описание на начина и последователността за изпълнение на отделните дейности по 

проектирането- ресурсна обезпеченост,организационна структура, координация и взаимодействие м-у 

отделните проектанти. Отговорност на експертите: Проектант по част Архитектура- В качеството си 

на Ръководител екип: Ръководителят на екипите ще координира дейността на дружеството през целия 

период на изпълнение на договора и т.н. В качеството си на архитект отговаря за разработването на 

технически проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част 

„Архитектура―, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация. и т.н.Проектант по част 

Конструктивна-Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по 

проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към 

обществената поръчка.Проектант по част Електрическа -Проектантът ще изготвя всички 

необходими чертежи по част „Електрическа― и обяснителните записки и съответните количествено-

стойностни сметки. Проектант по част ВиК; Строителен инженер –технически контрол по част 

Конструктивна- Осъществява контрол върху работата на Строителния инженер – проектант и  т.н. 

Проектант по част ОВК - Проектантът ще изготви проект по част ОВК Проектант по част 

Енергийна ефективност - Проектантът ще изготви проект по част Енергийна ефективност. 

Проектант по част Пожарна безопасност-Експертът ще изготви работния проект по част „Пожарна 

безопасност‖. Проектант по част ПБЗ- Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите 
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графични части за работния проект по част „План за безопасност и здраве―. Проектант по част 

ПУСО- Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект, и т.н. Възможни рискове, 

които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„МАКС КОВЪРИНГ” ООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

  

 

Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СОФТ - Ю” ООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Предвидените дейности ще бъдат изпълнени в следната технологична последователност:-Етап  І  – 

подготвителен етап- включва периода и дейностите, които следва да бъдат организирани и изпълнени 

преди започване на съществената част от тази поръчка; Етап ІІ – подготовка на техническия проект- 

Това е периода в който следва да бъде изготвен техническия проект по всички проектни 

части.Изготвяне и окомплектоване на техническия проект в следните проектни части:Част 

„Архитектурна―;Част „Конструктивно становище―; Част „ВиК―;Част „Електрическа―; Част „Енергийна 

ефективност―; Част „Пожарна безопасност―; Част „ПУСО―; Част „ПБЗ―; Част „Сметна документация―. 

Етап ІІІ – Съгласуване на техническият проект След приключване на проектирането, ръководителя 

на проектантският екип отново ще организира среща с представители на Сдружението на 

собствениците и Възложителя – Община Кърджали за представяне на документацията и съответно 

запознаването на останалите заинтересовани страни с предложения вариант. Подробно описание на 

дейностите предмет на проектирането- Работния проект за обновяването на многофамилната  

жилищна сграда ще бъде изготвен от екип от правоспособни проектанти по всички необходими 

проектни части осигурен от подизпълнителя.След изготвянето му същия ще бъде надлежно съгласуван 

с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от Общината. При 

изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва 

предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване. 

Проектът ще бъде  в следния обхват: 1. Част АРХИТЕКТУРНА -Обяснителна записка, която ще 

пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и ще съдържа 

информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с 

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

тяхната обработка, полагане и/или монтаж; Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в 

светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при 

необходимост - (М1:100) и т.н. 2. Част КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ- Обяснителна записка 

която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното 

влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната 

осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане 

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

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.  Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата; 3. Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна 

инсталации-Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.Графична част, вкл. детайли за 

изпълнение.4. Част ВиК-Обяснителна записка – описание на взетите решения; Графична част; 5. Част 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част; 6. 
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Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ –Обяснителна записка; Графична част; 7. Част ПБЗ -Обяснителна 

записка; Графична част; 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за 

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

ПМС № 277 от 2012 г.;9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни 

количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР. ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО- Предвидените в инвестиционния проект интервенции по 

сградите, следва да включват: Всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в 

обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна 

ефективност. Съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не 

може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект. Проектно-сметната 

документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по 

реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на 

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

от валидни удостоверения за правоспособност. Всички проектни части се подписват от Възложителя и 

представител на СС, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол 

в проектирането.Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива 

се налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя. Изпълнителят, 

чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на 

обновителните и ремонтни дейности. СТРАТЕГИЯ, МЕТОДИ, ПОХВАТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

РАБОТА -Взаимовръзките между отделните експерти ще бъдат  адаптивни и гъвкави, за да се справят 

с потенциални пречки.  Предложеният екип ще бъде ключът към успеха на този проект.Важен 

аспект е координацията между отделните експерти и връзката им с ръководителя. Същевременно, за 

изпълнение на предвидените дейности ще бъде приложен интегриран подход, който осигурява както 

третирането на всяка отделна дейност като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими 

конкретни резултати, така и логическото свързване на дейностите така, че изпълнението на всяка от тях 

да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от предишните. КОНЦЕПЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ-Подходът за 

практическата реализация на поръчката ще се основава на принципите на взаимодействие и 

сътрудничество между Възложител и Изпълнител. В нашия екип са заети специалисти с 

дългогодишен опит. Разполагаме с необходимото специално оборудване и собствени транспортни 

средства, както разполагаме с добре обучен, висококвалифициран технически и изпълнителен 

персонал за успешната реализация на услугите и удовлетворяване на изискванията на 

възложителите от дружеството ни. Осъществяване на контакт с органи и институции, които 

имат отношение към изпълнението на проекта. Авторски надзор- Във връзка с точното 

спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят, посредством 

отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще 

осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. 

Срокът за упражняване на авторски надзор е до завършване на строителството с подписване на 

необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.Изпълнението на отделните 

етапи и съставляващите ги дейности са изключително добре обезпечени не само от набор от експерти с 

разнородни професионални профили, но и от подкрепящи тяхната дейност допълнителни 

експерти.Фирмената политика в областта на техническото оборудване е да бъде осигурена съвременна 

техника и лицензиран софтуер, гарантиращи високо качество на проектния продукт. Организационна 

структура- при изпълнението предмета на задачата, ще бъде осигурена безпроблемна комуникация 

между страните. Посочена е Индикативна схема за взаимовръзките между отделните експерти на 

Изпълнителя и Възложителя 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„СОФТ - Ю” ООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 
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Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ” по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 

1.ПРОЕКТИРАНЕ:За изготвяне на проектната документация Участникът ще ползва предписанията 

дадени с техническото и енерхийното обследване, техническия спапорт за сградата, както и дадените 

методически указания по НПЕЕМЖС.Проекта ще бъде изготвен съгласно изискванията на ЗУТ и 

подзаконовата нормативна уредба отмосима към спецификата му.Ще бъде придружен и със 

съответните количествено-стойностни сметки.Ще бъдат описани необходимите изходни данни , 

дейности, технико-икономически показатели, спецификация на отделните видове необходими 

строителни материали, с технически изисквания към тях, и технология за изпълнение, както и КСС. 

Участникът е предвидил следното спазване на инвестиционния процес:1.Предварително проектиране и 

съгласуване; 2.Изготвяне на проекти по части АРХ, ВиК, СК, ОВК, ЕЕ, ЕЛ,ПБ.Изготвеният работен 

проект ще бъде съгласуван с всички експоатационни дружества и всички съгласувателни органи и 

одобрен от Главния архитект.Експертният екип на Участника включва следните 

специалисти:Ръководител екип-архитект, ескперти по всички части на инвестиционния проект в това 

число-ЕЛ, ВиК, Конструкция, проектант ОВК, ПБ, ПБЗ, УО.Инвестиционно проектиране - 

организацията по изработване на инвестиционния проект във фаза работен проект.Работен проект за 

съответния обект по необходимите проектни части както следва: Част „Архитектурна―;Част 

„Конструктивна―;Част „ВиК―;Част „Електрическа―;Част ОВК и „Енергийна ефективност―;Част 

„Пожарна безопасност―;Част „ПУСО―;Част „ПБЗ―;Част „Сметна документация.2. Съгласуване и 

одобряване на инвестиционния проект-ще се осъществи в съответствие с нормативните изисквания. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя ПНИП на 

ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ”. 

Не са описани и представени отговорностите на всеки един експерт от екипа (функции на 

Ръководител обект). Участникът не е представил аргументация за изпълнение на дадена задача 

от определен експерт. Участникът е посочил в Организацията за предаване на обекта - част 

Необходими документи при издаване на обета - "Служебна бележка от общинска служба 

земеделие и гори за предоставяне на обекта,преминаващ през земеделски земи (стр.97). Не са 

описани етапи на изпълнение. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ДЕТАЙ 2003” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
ЕТАП 1. Предпроектни и проучвателни дейности; ЕТАП 2. Инвестиционно проектиране - 

организацията по изработване на инвестиционния проект във фаза работен проект.Работен проект за 

съответния обект по необходимите проектни части както следва: Част „Архитектурна―; Част 

„Конструктивна―; Част „ВиК―; Част „Електрическа―; Част ОВК и „Енергийна ефективност―; Част 

„Пожарна безопасност―; Част „ПУСО―; Част „ПБЗ―; Част „Сметна документация―. ЕТАП 3. 

Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект- Следва да де се каже, че при изготвянето на 

проектите за конкретната сграда ще се съобразим и с предписаните мерки в Техническия паспорт. 

Задължителни мерки за ремонтно-възстановителни работи:Външно саниране на сградата, включващо 

направа на топлоизолация и ремонта на фасадната мазилка.Ремонт на настилката и преградните стени в 

сутерена. Ремонт на замазките по стени и отворени фуги.Цялостна подмяна на хидроизолацията на 

покрива с обръщане на хидроизолацията при комини, асансьорна клетка, корнизни 

елементи.Обзиждане на комините и подмяна на шапките.Подмяна на стълбищните парапети в сграда, с 

не по-малка от 1,10 м и с детайл, непозволяващ катерене и провираме през тях.Монтаж на ръкохватка и 

увеличаване на височината на парапетите на лоджиите.Премахване на облицовката от керамични 

плочки на лоджиите и подпрозоречните парапети.Почистване на пукнатините при връзките на стените 
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и покривните плочи над последния етаж и запълване с еластичен материал филцбетон без наличие на 

вар.Възстановяване на мазилката. Възстановяване на нарушените стъпала от стълбищните маршове, 

като се дюбелират и се запълнят със силен циментов разтвор без участие на вар.Премахване на 

декоративните бетонови елементи /„жалузи―/ на таванския етаж и подмяната им с нови.Подмяна на 

общата водопроводна и канализационна система в сутерена.Подмяна на съществуващите сградни 

канализационни отклонения. Подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения.Подмяна 

на хоризонталната водопроводна инсталация с всички прилежащи елементи - водомерен възел и 

спирателни кранове. Подмяна на хоризонтална канализационна инсталация.Подмяна на вертикални 

водопроводни клонове.Подмяна на воронките и водосточните тръби. Подмяна на осветителните тела с 

нови, окомлектовани с  енергоспестяващи светлоизточници  и датчици за движение и светлина в 

общите части и в сутерена.Мълниезащитна и заземителна инсталация да се извърши контрол на 

съпротивлението от  лицензирана лаборатария и ако то не отговаря на нормите (за ГЕТ R</=10oма, a за 

заземителите на мълниезащитната инсталация R</=20ома), да се ремонтира.  Подмяна на неработещите 

крайни елементи на звънчево-домофоннта инсталация.  Отношенията и връзките на контрол, 

взаимодействие и субординация: Водещ проектант, проектант по част „Архитектурна‖- Управлява и 

координира дейностите на екипа от експерти, изготвящи инвестиционните проекти; Носи отговорност 

за съответствието на изготвените проекти с нормативните изисквания и предвижданията на 

устройствените планове и схеми на територията на обектите; Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част Архитектурна и т.н.; Инженер-конструктор- Отговаря за изготвянето на подробно 

становище за конструктивното състояние на съществуващите сгради и други в обхват, необходим за 

изработване на инвестиционния проект, както и за проектирането на част „ПБЗ‖ и „ПУСО‖;Изработва 

и подписва инвестиционния проект по част Конструктивна в съответната фаза работен проект. и т.н. 

Инженер ОВК и Енергийна ефективност- Проектантът ще изготви проект по част ОВК (в случай на 

необходимост) в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год.; Инженер ВиК; 

Електроинженер- Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа" и 

обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. Специалиста по пожарна 

безопасност- Експертът ще изготви обяснителна записка и необходимите графични части за работния 

проект по част „Пожарна безопасност―, съгласно нормативната уредба. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„ДЕТАЙ 2003” ЕООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 

6” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на проектиране- Етап 1 „Предпроектни и проучвателни дейности―; Етап 2 

„Инвестиционно проектиране във фаза работна―;Етап 3 „Съгласуване и одобряване на 

инвестиционния проект―; Етап 4 „Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен 

протокол―; ЕТАП 2. Инвестиционно работно проектиране- При изработване на работния 

инвестиционен проект Изпълнителят ще спазва следните специфични изисквания по съответни 

части: Част Архитектурна- Обяснителна записка; Разпределения- типов етаж/етажи; Характерни 

вертикални разрези на сградата; Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на 

обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да 

бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното 

представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по 



 39 

обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и 

да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ; Архитектурно-строителни детайли 

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

елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, 

външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на 

обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), 

сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите; 

Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата; Част 

Конструктивна Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в 

работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата; Детайли, които се отнасят 

към конструктивните/носещи елементи на сградата; Част Електро- Проектът ще бъде изготвен в 

съответствие с проекта в част архитектура и част енергийна ефективност. Част ВиК; Част ОВК -  при 

необходимост-Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация 

на предвидените за влагане строителни продукти; Графична част, вкл. детайли за изпълнение; Част 

Енергийна ефективност/ становище-Обяснителна записка;  Технически изчисления; Графична част - 

технически чертежи на архитектурно-строителни детайли; Част Пожарна безопасност- В 

съответствие с наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 г. ; Част ПБЗ /План за безопасност и 

здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. Част ПУСО/План за 

управление на строителни отпадъци/ - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за 

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

ПМС № 277 от 2012 г. и включва; Част ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - по всички 

части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметка за видовете СМР. ЕТАП 3. 

Съгласуване, одобряване на инвестиционния проект и авторски надзор. ЕТАП 4. Предаване на 

проектните разработки с приемо-предавателен протокол. Задължения и отговорности на 

проектантския екип: Проектант по част Архитектура- В качеството си на Ръководител екип: 

Ръководителят на екипите ще координира дейността на дружеството през целия период на изпълнение 

на договора. Той ще ръководи правилното разпределение на ресурсите и финансовото състояние на 

дейността. и т.н.В качеството си на архитект отговаря за разработването на технически проект, както 

и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част „Архитектура―, съгласно 

нормативната уредба и техническата спецификация и т.н.Проектант по част Конструктивна-

Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част 

„Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към обществената 

поръчка. Проектант по част Електрическа-Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по 

част „Електрическа― и обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. 

Проектант по част ВиК (при необходимост); Строителен инженер –технически контрол по част 

Конструктивна-Осъществява контрол върху работата на Строителния инженер – проектант. 

Контролира дали са спазени изискванията на нормативните актове за проучване; Проектант по част 

ОВК (при необходимост)-Проектантът ще изготви проект по част ОВК в съответствие с изискванията 

на Наредба № 4/21.05.2001 год. и Наредба №15/28.07.2005 г. Проектант по част Енергийна 

ефективност -Извършва изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, 

характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносни свойства на ограждащите конструктивни 

елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, 

характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща 

вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на 

изискването по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ. Проектант по част Пожарна безопасност-Експертът ще изготви 

обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна 

безопасност―, съгласно нормативната уредба. Проектант по част ПБЗ-Експертът ще изготви 

обяснителни записки и необходимите графични части за работния проект по част „План за 

безопасност и здраве―, съгласно нормативната уредба. Проектант по част ПУСО- Ще изготви План 

за управление на отпадъците за работния проект.Взаимовръзки и взаимодействие между отделните 

експерти. Цялостната дейност се ръководи от Ръководителя екип чрез Комуникация чрез работни 

срещи в екипа, Комуникации чрез е-мейл,Официална писмена кореспонденция,Комуникация по 

телефона.Схема на взаимовръзките между ръководител екип, Възложител и заинтересовани страни. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6”. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 
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една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЗАЕЧКИ” ЕООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на проектиране:  

Етап 1 „Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набиране на изходни данни―- Дейност 

1‖Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща‖; Дейност 2. „Проучвателни дейности, 

целящи набиране на изходни данни‖;  

Етап 2 „Технически инвестиционен проект―- Дейност 3 „Изработване на технически 

инвестиционен проект‖ 

При изработване на техническия  инвестиционен проект Изпълнителят ще спазва следните 

специфични изисквания по съответни части: Част Архитектурна-Обяснителна записка -подробно 

да описва предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни; 

Разпределения- типов етаж/етажи; Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на 

обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да 

бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното 

представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по 

обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и 

да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ и т.н. Част Конструктивна - 

Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и 

тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и 

сеизмичната осигуреност на сградата; Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи 

елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими 

и т.н. Част Електро-  Проектът ще бъде изготвен в съответствие с предписаните като приоритетни  в 

представените изходни данни от извършеното обследване за енергийна ефективност. проекта в част 

архитектура и част енергийна ефективност.  Обяснителна записка- описание на възприетите 

технически решения за привеждане на общата сградна електроинсталация в съответствие с 

действащите норми и стандарти . Част ВиК – при необходимост; Част ОВК – Предвидените мерки за 

пестене на енергия са пряко свързани с проектната част, но сградата няма изградена абонатна станция и 

като цяло няма изградена система за централно отопление, вентилация, климатизация  и при 

необходимост ще бъде изготвено допълнително проект по част ОВК; Част Енергийна ефективност: 

Чертежи; Обяснителна записка; Изчисления; Част Пожарна безопасност- В съответствие с наредба 

№ 1з-1971 от 2009г.Обяснителна записка;Графична част; Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с 

обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Част 

ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.; Част ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - по 

всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметка за видовете СМР.  

Основни задължения и отговорности на главния проектант: Проектант по част 

Архитектура- Управлява и координира дейностите на екипа от експерти; отговаря за изработването на 

инвестиционния проект; изработва и подписва инвестиционния проект в яаст Архитектурна; Съгласува 

останалите проектни части, съгл. чл.139, ал.3 от ЗУТ Упражнява авторски надзор и др.Проектант по 

част Конструктивна-Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по 

проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към 

обществената поръчка. Съгласува останалите проектни части, съгл. чл.139, ал.3 от ЗУТ;Упражнява 

авторски надзор и др. Проектант по част ВиК (при необходимост); Проектант по част 

Електрическа -Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа― и 
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обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. Съгласува останалите 

проектни части, съгл. чл.139, ал.3 от ЗУТ Упражнява авторски надзор и др. Проектант по част 

Енергийна ефективност – Изработва и подписва инвестиционния проект по част „Енергийна 

ефективност‖. Съгласува останалите проектни части, съгл. чл.139, ал.3 от ЗУТ Упражнява авторски 

надзор и др. Проектант по част Пожарна безопасност-  Изработва и  подписва инвестиционния 

проект по част Пожарна безопасност ; Съгласува останалите проектни части, съгл. чл.139, ал.3 от ЗУТ 

Упражнява авторски надзор и др. Управление на рискове при проектирането. 

Дейност 4 „Съгласуване на технически инвестиционен проект‖; Дейност 5‖Отстраняване на 

забележки по техническия инвестиционен проект‖;  

Етап 3 „Работен инвестиционен проект―; Дейност 6 Изработване на работен инвестиционен 

проект‖; Дейност 7  „Изработване на екзекутивни проекти‖  

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„ЗАЕЧКИ” ЕООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „СИМЕКС” ЕООД  по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 

Етап – Изготвяне на проектна документация.  

Проектните документации ще включват: всички детайли за изпълнението на СМР, с подробно 

описание на материалите и начина на изпълнение, технологии (начините на изпълнение) и 

изчисления, обосноваващи проектните решения по части и съответните обяснителни записки. 

Обемът и съдържанието на документациите и приложените към тях детайли ще включват 

необходимите части, съгласно предписаните енергоспестяващи мерки и мерки в доклада с 

резултатите от обследването, Изпълнителят ще изпълни всички необходими действия за 

съгласуване и одобряване на работния проект и издаване на разрешение за строеж, при 

условията и по реда на ЗУТ. 

Работите по изготвяне на проектната документация включват проверка на предоставените и 

набавяне на всички изходни данни, необходими за проектирането Ще се извърши оглед на 

сградата и ще се направят всички необходими замервания, проверки и заснемания за 

установяване на всички обстоятелства, имащи отношение към проектирането.Участникът 

декларира, че поема отговорност за цялостната съгласуваност и съответствие на проекта с 

параметрите, характеристиките и условията на площадката.  

Участникът е посочил обхвата на инвестиционния проект ( обхватът на проектните работи ще 

започне със заснемане на сградата и уточняване на съществуващите инсталационни мрежи и 

ще всички елементи),  както и съдържание на същия( проектната документация ще съдържа 

най-малко следното: обяснителна записка, изчисления обосноваващи проектните решения, 

количествена сметка, план за безопасност и здраве, работни чертежи, ситуационно решение, 

аксонометрични чертежи по част ВИК и др.) 

В част Архитектурна на работените проекти, Изпълнителят ще предложи архитектурно и 

естетическо решение, съобразно със състоянието на сградата: 

-съответно оформяне на фасадите, във връзка с предписаните ЕСМ, в т.ч. на предпазните 

парапети на прозорци, балкони/лоджии и др. фасадни елементи; 

-членение и отваряемост на новата дограма; 

-затваряне/остъкляване на тераси/лоджии към самостоятелните обекти; 

-цветово решение. 
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За дограмата ще се изработи Спецификация на дограмата по самостоятелни обекти, етажи и 

фасади. Членението на новата дограма ще  е съобразена с функционалното предназначение на 

помещенията, местоположението и фасадно решение, при оптимална отваряемост.  

Част Архитектурна ще включва техническите характеристики на строителните материали и 

изделия, които ще  съответстват на препоръчаните технически характеристики в енергийното 

обследване на сградите за постигане на енергийните характеристики. Ще се спазват 

изискванията на Наредба № 2 от 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. Ще се 

предвидят дейности за хидроизолация на надосновните и сутеренни стени, изграждане на 

дренаж около сградата с цел да се премахнат съществуващите течове и влага в помещенията. 

В част Конструктивна/Конструктивно становище - Обяснителна записка ще съдържа подробна 

информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху 

конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната 

осигуреност на сградата. Към записката ще се приложи спецификация на предвидените за 

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

технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и стандарти;Детайли, които 

се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне 

балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими;  

Етап  - Координиране и съгласуване на проектната документация –  

Възложителят осигурява предварителни проучвания и обследвания на сградата, както и 

предписания, свързани с изготвянето на инвестиционния проект.Възложителят съгласува 

работните проекти, и осигурява всички разрешения, необходими за започване на 

строителството. 

Участникът ще извърши всички необходими действия за осигуряване на всички необходими 

съгласувания на проектната документация с имащите отношение институции съгласно 

българското законодателство, включително с всички специализирани и контролни органи и 

експлоатационни дружества и органите на общинската и държавна администрация, 

необходими за одобряване на проектната документация и законосъобразното започване на 

строителните работи. 

Етап -  Приемане на проектната документация. 

В календарният график участникът е  заложил срок за одобрение на проектната документация 

и издаване разрешение за строеж, който е преценка   на   проектовите   ръководители. 

Заложеният срок е в съответствие с чл.144 от ЗУТ и е съобразен със спецификата и сложността 

на проекта  
Ще бъде извършван авторски надзор по всички части на проекта. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   

„СИМЕКС” ЕООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЧАХОВ” ООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение на проектирането и организация на екипа от проектанти, на който е 

възложено изпълнението на поръчката- Работни проекти за нуждите на обновяването изготвени 

съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. проекти ще включват: Обяснителните записки с подробно 

описание на необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, 
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спецификации на предвидените за влагане строителни продукти и т.н. Графични части по приложимите 

части; Подробни количество-стойности сметки по приложимите части. Изработените Технически 

инвестиционни проекти ще съдържат: Част АРХИТЕКТУРА; Част КОНСТРУКТИВНА / 

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ;Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации ; Част 

ВиК; Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ; Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ; Част ПБЗ; Част ПУСО; 

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 

Под–дейности, етапи и последователност за изпълнение на технически инвестиционен проект във 

фаза работен проект: 1. ПОД – ДЕЙНОСТ – СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА 

СТРУКТУРА; 2. ПОД – ДЕЙНОСТ - ОПРЕДЕЛЯНЕ РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП 

– АРХИТЕКТ-Ръководителят на проектантския екип координира дейността на проектантите през 

целия период на изпълнение на договора. Той ръководи финансовото състояние на проекта в частта 

проектиране и правилното разпределение на ресурсите от поръчкатаи т.н. 3.ПОД–ДЕЙНОСТ – 

СЪСТАВЯНЕ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ-След съставяне на плана, Ръководителя на проектантския екип, 

съобразно графика възлага конкретните задачи на проектантите, обявявайки последователността на 

частите за проектиране. Определя сроковете за завършване на всяка конкретна задача. В процеса на 

работа се поддържа непрекъсната комуникацията между отделните специалисти – директен контакт с 

проектантите в самото проектантско бюро, а с външните проектанти – онлайн. РАБОТЕН ПРОЦЕС И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОЕКТИ ОТ ПРОЕКТАНТА- предоставените енергийно и техническо обследване и ще цели 

постигане на конкретни енергоспестяващи мерки и показателите за икономическа ефективност. 

ПРОЕКТ - ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА- оформянето на фасадите, във връзка с предписаните ЕСМ; 

членение и отваряемост на новата дограма; цветово решение. Част Архитектурна на техническия 

проект ще съдържа Обяснителна записка; Част архитектурна на техническия проект ще се представи в 

следните чертежи. Архитектурно-строителните детайли ще бъдат изчертани в подходящ мащаб, 

изясняващи изпълнението на отделни СМР; Решението за фасадната дограма на обекта, ще съдържа; 

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

всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части и 

т.н. ПРОЕКТ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА- Част конструктивна на техническия проект ще съдържа 

Обяснителна записка с подробна информация относно предвидените в работния проект СМР. Част 

конструктивна на техническия проект ще съдържа: описание на конструктивните решения на 

предвидените СМР; конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с архитектурните 

решения. и т.н. ПРОЕКТ – ЧАСТ ЕЛЕКТРО - В проектите по част Електро ще бъдат отразени 

съществуващите стари положения в сградите и ще се дадат новите проектни решения. Проектът ще 

съдържа: Обяснителна и Графична част, вкл. детайли за изпълнение и т.н. ПРОЕКТ - ЧАСТ 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ -Проектантът ще разработи проект по част Енергийна ефективност в 

обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. При проектирането на детайлите ще се спазват 

изискванията на Глава четиринадесета „Част енергийна ефективност на инвестиционния проект‖ от 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и т.н. ПРОЕКТ ПО ЧАСТ – 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ-Проектантът ще разработи проект по част ПБ съгласно Наредба № Iз-

1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Проектът ще включва обяснителна записка и Графична част и т.н. ПРОЕКТ – ЧАСТ ПЛАН 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ -Проектантът ще разработи проект за план за 

управление на строителните отпадъци (ПУСО) съгласно нормативните изисквания. Проектът ще се 

изработи на базата на резултатите от всички изработените проекти – графичен материал и 

количествени сметки и т.н. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ-Проектантът ще разработи проект 

по част план по безопасност и здраве (ПБЗ) с обхват и съдържание съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за 

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

и монтажни работи и т.н. ПРОЕКТ - ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. Индикативна схема за 

взаимовръзките между отделните експерти на Изпълнителя и Възложителя. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„ЧАХОВ” ООД. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 
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предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

 Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 

8”по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
1 Встъпителна среща за конкретизиране на заданието и изисквания към проекта; 2 .Оглед на 

обекта, заснемане, установяване евентуални разлики с техническото и енергийно обследване 3. 

Изготвяне на работни проекти- Проектиране по част "Архитектура". След определяне на 

основните параметри на работния проект, архитектът подава разработката си на останалите 

проектанти. - Проектиране по всички останали части – изготвяне на проекти съгласно ЗУТ, Наредба 

№4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова 

нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране 

дейности- Съгласуване между отделните части – през цялото време на проектиране, проектантите 

обменят информация и я съгласуват по между си.4. Междинна среща с Възложителя за съгласуване 

на проектите;5. Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни 

сметки по всички части:- Завършване на проектите;6.Размножаване, комплектуване, подписване 

и подпечатване на проектите; 7. Предаване на проекта на Възложителя. ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИРАНЕ - Част Архитектурна-Обяснителна записка;Разпределения- 

типов етаж/етажи; Характерни вертикални разрези на сградата;Фасади; Архитектурно-строителни 

детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР; Решение за фасадната дограма 

на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата и т.н.Част Конструктивна - Обяснителна 

записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното 

влияние върху конструкцията на сградата. Част Електро- Проектът ще бъде изготвен в съответствие с 

проекта в част архитектура и част енергийна ефективност. Част ВиК – при необходимост; Част ОВК 

-  при необходимост; Част Енергийна ефективност: Обяснителна записка; Технически изчисления; 

Графична част; Част Пожарна безопасност- В съответствие с наредба № Iз-2377 от 15 септември 

2011 г.;  Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно 

Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.Част ПУСО/План за управление на строителни 

отпадъци/ - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. Част 

ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ-По всички части на проектната документация, в т.ч. 

подробна количествено-стойностна сметки за видовете СМР. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП- Проектант по част Архитектура- В качеството си на Ръководител 

екип: Ръководителят на екипите ще координира дейността на дружеството през целия период на 

изпълнение на договора. В качеството си на архитект отговаря за разработването на технически 

проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част 

„Архитектура―, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация. Проектант по част 

Конструктивна- Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по 

проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към 

обществената поръчка. Проектант по част Електрическа- Проектантът ще изготвя всички 

необходими чертежи по част „Електрическа― и обяснителните записки и съответните количествено-

стойностни сметки. Проектант по част ВиК (при необходимост); Строителен инженер –технически 

контрол по част Конструктивна- Осъществява контрол върху работата на Строителния инженер – 

проектант. Проектант по част ОВК (при необходимост)- Проектантът ще изготви проект по част 

ОВК в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год. и Наредба №15/28.07.2005 г. 

Проектант по част Енергийна ефективност -Извършва изчисления на показателите за разход на 

енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносни свойства 

на ограждащите конструктивни елементи. Проектант по част Пожарна безопасност- Експертът ще 

изготви обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна 

безопасност―.Проектант по част ПБЗ- Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите 



 45 

графични части за работния проект по част „План за безопасност и здраве―, съгласно нормативната 

уредба. Проектант по част ПУСО- Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект. 

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8”. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етап  І  – подготвителен етап; Етап ІІ – подготовка на техническия проект- Изготвяне и 

окомплектоване на техническия проект в следните проектни части: Част „Архитектурна―;  Част 

„Конструктивно становище―; Част „ВиК―; Част „Електрическа―; Част „Енергийна ефективност―; Част 

„Пожарна безопасност―; Част „ПУСО―; Част „ПБЗ―; Част „Сметна документация―; Етап ІІІ – 

Съгласуване на техническият проект. Подробно описание на дейностите предмет на проектирането- 

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва 

предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване. 

Проектът ще бъде  в следния обхват: Част АРХИТЕКТУРНА -Обяснителна записка, която ще 

пояснява предлаганите проектни решения; Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в 

светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) ; Характерни 

вертикални разрези на сградата; Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите; 

Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР; 

Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата; Част 

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ-Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация 

относно предвидените в работния проект СМР; Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и 

др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да 

осигурят изпълнението на СМР.Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации- 

Обяснителна записка. Графична част, вкл. детайли за изпълнение. Част ВиК- Обяснителна записка – 

описание на взетите решения; Графична част, вкл.детайли за изпълнение; Част ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част - технически чертежи 

на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, 

топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и 

характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. Част ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно 

категорията на сградата- Обяснителна записка; Графична част; 7. Част ПБЗ с обхват и съдържание, 

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

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи- Обяснителна записка; Графична 

част; Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-

стойностна сметки за видовете СМР. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват: всички 

енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за енергийна 
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ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност. Съпътстващите 

мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати 

завършеност и устойчивост на конкретния обект. СТРАТЕГИЯ, МЕТОДИ, ПОХВАТИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА -….за изпълнение на предвидените дейности ще приложим 

интегриран подход, който осигурява както третирането на всяка отделна дейност като самостоятелен 

комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, така и логическото свързване на 

дейностите така, че изпълнението на всяка от тях да улеснява извършването на следващите и да 

надгражда резултатите от предишните. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ- Концепцията ни за реализацията на поръчката ще бъде 

съобразена безупречно и детайлно с всички законови и подзаконови нормативни изисквания, и 

конкретните технически правила и норми. Пълното съответствие със законовите, технически и 

технологични изисквания ще гарантират успеваемостта на проекта и постигането да очакваните 

цели и резултати. Осъществяването на добра комуникация между всички участници в процеса и 

особено Възложителя, ще бъде гаранцията към успешното реализиране на проекта и постигане на 

основните цели на проекта. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИП на  

„ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД. 

Описанието на проектните части, е мн общо, не са конкретизирани мерки съгласно 

техническото и енергийно обследване.Общо е разписването на задълженията и отговорностите 

на експертите, а няма конкретна насоченост към конкретната обществена поръчка. Описаните 

отговорности и задължения на проектантите по отделните части са лишени от конкретика 

свързана със спецификата на обекта по настоящата Обособена позиция. Те могат да бъдат 

приложени за всеки един обект от Националната програма по енергийна ефективност. 

 

 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ” по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение на проектирането и изготвяне на инвестиционния проект в работна фаза- 

дейности по предварително проучване, дейности по управление на договор. Дейности по изпълнение 

на проектирането-изготвяне на инвестиционен проект- 1. Част АРХИТЕКТУРНА: Обяснителна 

записка;Разпределения - типов етаж/етажи;Характерни вертикални разрези на сградата; Фасади - 

графично и цветово решение за оформяне фасадите  на обекта; Архитектурно-строителни детайли в 

подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР; Решение за фасадната дограма на обекта, 

отразено в спецификация на дограмата, и т.н. 2. Част КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ-

Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния 

проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата; Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата;Графична част; 3. Част ЕЛЕКТРО - заземителна и 

мълниезащитна инсталации:Обяснителна записка; Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 4. Част 

ОВК- обяснителна записка; 5.Част „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ”- Обяснителна записка и 

Графична част, вкл. детайли за изпълнение; 5. 6.Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна 

записка;Технически изчисления; Графична част; 6. Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и 

съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г.; 7. Част ПБЗ с обхват и съдържание, 

определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 

от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. 9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. 

подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР. Разпределение на задачи 

и отговрности м-у членовете от екипа проектанти свързани с процеса на проектиране-представени са 

изключително подробно в табличен вид отразяващ конкретната задача на всеки експерт поотделно и 

начина, по който ще се извършва. Описани са мерки и дейности за вътрешен контрол и комуникация с 
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възложителя. В табличен вид, подробно разписани са и дейности,разпределени по проектанти на ниво 

отделна задача, като е описано и времетраенето за всяка отделна задача. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ”. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „АДВАНС 2002” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Проектните части, м-у които ще има съответствие и съгласуваност са: Част „Архитектурна―; Част 

„Конструктивно становище―; Част „Електрическа―; Част „Енергийна ефективност―; Част „Пожарна 

безопасност―; Част „ПУСО―; Част „ПБЗ―; Част „Сметна документация―.Упражняване на авторски 

надзор. Създаване на организационна структура.Определяне ръководител проектантски екип. Етапи на 

изпълнение на дейност-инвестиционно проектиране във фаза работен проект: 1. Част 

АРХИТЕКТУРНА: включва подмяна на дограма, монтаж на топлоизолация по фасадите, 

топлоизолиране на покрив, ремонт на козирка над входа на всяка секция, ремонтни работи в общите 

части на входовете, топлоизолиране на под; част КОНСТРУКТИВНА-ревизия и при необходимост 

ремонт на захващането на парапетите към стоманобетонната конструкция; част ЕЛЕКТРО- 

осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи; част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ- 

изпълнение на вс.ЕСМ предписани от Енергийното обследване. В част I.2.2.3.1. Съгласно 

техническата документация и нормативната уредба проектанта ще изработи инвестиционни проекти за 

изпълнение на предписаните мерки за ЕЕ за „Сграда с аминистративен адрес гр.Хасково,ж.к. Бадема, 

бл.20‖ . 

 
Мотиви за отстраняване: 

Участника предвижда изготвяне на инвестиционен проект за сграда, която не се намира 

в гр.Кърджали и не е предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „МЕАЦА” ЕООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Дейностите ще бъдат изпълнени в следната технологична последователност: Етап  І  – 

подготвителен етап Етап ІІ-подготвителен;  Етап ІІІ –изготвяне на инвестиционния проект- Това е 

периода в който следва да бъде изготвен техническия проект по всички проектни части: Част 

„Архитектурна―; Част „Конструктивно становище―; Част „ВиК―; Част „Електрическа―; Част 

„Енергийна ефективност―; Част „Пожарна безопасност―; Част „ПУСО―; Част „ПБЗ―; Част „Сметна 

документация―.. Проектът ще бъде  в следния обхват: 1. Част АРХИТЕКТУРНА: Обяснителна 

записка;Разпределения - типов етаж/етажи;Характерни вертикални разрези на сградата; Фасади - 

графично и цветово решение за оформяне фасадите  на обекта; Архитектурно-строителни детайли в 

подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР; Решение за фасадната дограма на 

обекта, отразено в спецификация на дограмата, и т.н. 2. Част КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ-

Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния 

проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата; Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата;Графична част; 3. Част ЕЛЕКТРО - заземителна и 

мълниезащитна инсталации:Обяснителна записка;Графична част, вкл. детайли за изпълнение.4.Част 
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„ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ”-Обяснителна записка и Графична част, вкл. детайли за 

изпълнение; 5. Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка;Технически изчисления; 

Графична част; 6. Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно 

Наредба № 1з-1971 от 2009 г.; 7. Част ПБЗ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 

от 2004 г. 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г. 9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и 

количествено-стойностна сметки за видовете СМР.Авторски надзор по време на строителството. 

Задължения и отговорности на експертите: Проектант по част Архитектура- отговаря за 

разработването на технически проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части 

по проекта по част „Архитектура―, съгласно нормативната уредба и техническата 

спецификация.Проектант по част Конструктивна- Експертът ще изготви обяснителни записки и 

необходимите графични части по проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и 

техническата спецификация към обществената поръчка. Проектант по част Електрическа-

Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа― и обяснителните записки 

и съответните количествено-стойностни сметки. Проектант по част ВиК - Експертът ще изготви 

обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част ВиК; Проектант по част 

ОВК и Енергийна ефективност; Проектант по част Пожарна безопасност- Експертът ще изготви 

обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна 

безопасност―. Проектант по част ПБЗ-Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите 

графични части за работния проект по част „План за безопасност и здраве―. Проектант по част 

ПУСО- Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект.  
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИП на  

„МЕАЦА” ЕООД. 

 Описанието на проектните части, е мн общо, не са конкретизирани мерки съгласно 

техническото и енергийно обследване.Общо е разписването на задълженията и отговорностите 

на експертите, а няма конкретна насоченост към конкретната обществена поръчка. Описаните 

отговорности и задължения на проектантите по отделните части са лишени от конкретика 

свързана със спецификата на обекта по настоящата Обособена позиция. Те могат да бъдат 

приложени за всеки един обект от Националната програма по енергийна ефективност. 
 

        

Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СТИЛМЕД-СА”ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Дейностите ще бъдат изпълнени в следната технологична последователност: Етап  І  – 

подготвителен етап Така нареченият подготвителен етап включва периода и дейностите, които следва 

да бъдат организирани и изпълнени преди започване на съществената част от тази поръчка; Етап ІІ – 

подготовка на техническия проект- Това е периода в който следва да бъде изготвен техническия 

проект по всички проектни части: Част „Архитектурна―; Част „Конструктивно становище―; Част 

„ВиК―; Част „Електрическа―; Част „Енергийна ефективност―; Част „Пожарна безопасност―; Част 

„ПУСО―; Част „ПБЗ―; Част „Сметна документация―. Етап ІІІ – Съгласуване на техническият 

проект- След приключване на проектирането, ръководителя на проектантският екип отново ще 

организира среща с представители на Сдружението на собствениците и Възложителя – Община 

Кърджали за представяне на документацията и съответно запознаването на останалите заинтересовани 

страни с предложения вариант. Проектът ще бъде в следния обхват:1. Част АРХИТЕКТУРНА: 

Обяснителна записка,;Разпределения - типов етаж/етажи;Характерни вертикални разрези на сградата; 

Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите  на обекта ; Архитектурно-строителни 

детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР; Решение за фасадната дограма 

на обекта, отразено в спецификация на дограмата, и т.н. 2. Част КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ-
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Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния 

проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата; Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата; 3. Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна 

инсталации:Обяснителна записка;Графична част, вкл. детайли за изпълнение.4.Част „ВОДОПРОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЯ‖-Обяснителна записка и Графична част, вкл. детайли за изпълнение; 5. Част 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка;Технически изчисления; Графична част; 6. 

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 

от 2009 г.; 7. Част ПБЗ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. 8. Част 

ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. 9. Част 

СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна 

сметки за видовете СМР. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО-

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:всички 

енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за енергийна 

ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност. Съпътстващите 

мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати 

завършеност и устойчивост на конкретния обект. В инвестиционния проект следва да се предвидят 

продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р 

България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените 

изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените 

продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва 

да са с технически характеристики, съответни на заложените в Индикативния бюджет и Обследването 

за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда. Обемът и съдържанието на документацията и 

приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните 

дейности по обекта. и т.н. Стратегия, условия, методи, похвати, организация на работа и 

ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на 

Поръчката. Стратегията ни за реализирането на дейностите на проекта ще бъде ориентирана към: 

постигане целите на проекта; фокусиране върху резултатите; контрол върху развитието на проекта във 

всеки един от етапите; опростено планиране и отчитане. Авторски надзор-Във връзка с точното 

спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят, посредством 

отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще 

осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ.  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

„СТИЛМЕД-СА”ЕООД. 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ” 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на проектиране: Встъпителна среща за конкретизиране на заданието и изисквания 

към проекта; 2. Оглед на обекта, заснемане, установяване евентуални разлики с техническото и 

енергийно обследване; 3. Изготвяне на работни проекти; 4. Междинна среща с Възложителя за 

съгласуване на проектите; 5. Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-

стойностни сметки по всички части;6. Размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на 

проектите;7. Предаване на проекта на Възложителя. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ПРОЕКТИРАНЕ: Част Архитектурна: Обяснителна записка - подробно да описва предлаганите 
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проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни; Разпределения- типов етаж/етажи; 

Характерни вертикални разрези на сградата; Фасади - графично и цветово решение за оформяне 

фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. 

Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно 

покритие; Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на 

отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно 

пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма и др.; Решение за фасадната дограма 

на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата и т.н. Част Конструктивна-Обяснителна 

записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното 

влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната 

осигуреност на сградата; Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на 

сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими и т.н. Част 

Електро- Проектът ще осигурява привеждане на общата сградна електроинсталация в съответствие с 

действащите норми. Част ВиК – при необходимост; Част ОВК -  при необходимост; Част 

Енергийна ефективност- Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част; Част 

Пожарна безопасност- В съответствие с наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 г.; Част ПБЗ 

/План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. 

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

строителни и монтажни работи; Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ - с 

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

влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. и включва; Част 

ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА 

ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП: Проектант по част Архитектура- В качеството си на Ръководител 

екип: Ръководителят на екипите ще координира дейността на дружеството през целия период на 

изпълнение на договора. В качеството си на архитект отговаря за разработването на технически 

проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част 

„Архитектура―, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация.Проектант по част 

Конструктивна- Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по 

проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към 

обществената поръчка. Проектант по част Електрическа-Проектантът ще изготвя всички 

необходими чертежи по част „Електрическа― и обяснителните записки и съответните количествено-

стойностни сметки. Проектант по част ВиК (при необходимост); Строителен инженер –

технически контрол по част Конструктивна- Осъществява контрол върху работата на Строителния 

инженер – проектант. Проектант по част ОВК (при необходимост); Проектант по част 

Енергийна ефективност -Извършва изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната 

енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносни свойства на ограждащите 

конструктивни; Проектант по част Пожарна безопасност- Експертът ще изготви обяснителна 

записка и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна безопасност―. 

Проектант по част ПБЗ-Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части 

за работния проект по част „План за безопасност и здраве―. Проектант по част ПУСО- Ще изготви 

План за управление на отпадъците за работния проект. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ”. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

       

Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 
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1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „НСК СОФИЯ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
1. Част АРХИТЕКТУРНА: Обяснителна записка, която ще пояснява предлаганите проектни 

решения;Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните 

дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др.;Характерни вертикални разрези на 

сградата;Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите; Графичното представяне на 

фасадите ще указва ясно всички интервенции.Архитектурно-строителни детайли в подходящ 

мащаб.Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще 

съдържа и т.н.; 2. Част КОНСТРУКТИВНА- Обяснителна записка която ще съдържа подробна 

информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на 

сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти. Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи 

елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими. 

3. Част ЕЛЕКТРО- мълниезащита и заземяване- Обяснителна записка - описание на възприетите 

технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти.Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 4.Част „ВОДОПРОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЯ”/становище/-Обяснителна записка.Графична част. 5.  Част ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част - технически чертежи 

на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, 

топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и 

характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. 6. Част ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно 

категорията на сградата; Обяснителна записка;Графична част;7. Част ПБЗ с обхват и съдържание, 

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

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи: Обяснителна записка; Графична 

част; 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г.;9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ-по части подробни КСС.Приложен график за 

изпълнение на проектирането. Представяне на крайните продукти. Разпределение и отговорности на 

членовете на екипа- Ръководител екип – архитект-Като ръководител екип ще:Организира работата 

на екипа;Води комуникацията с останалите участници и т.н. Като Архитект-управлява координира 

активно мониторира изпълнението на проектините дейности и т.н.. Проектанта по част 

Конструктивна . Проектант – ВиК; Проектант по част енергийна ефективност; Проектант ОВК; 

проектант по част Електрическа;Проектант Пожарна безопасност;Проектант по част ПБЗ; 

Проектант по част ПУО. Специфика на процеса по съгласуванеУправление на изпълнението на 

договора с възлижителя 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИП на  

„НСК СОФИЯ” ЕООД. 

Описанието на проектните части, е общо, не са конкретизирани мерки съгласно техническото 

и енергийно обследване. В посоченият График за изпълнение на проектирането и организация 

на екипа от проектанти е посочен проект по част ОВК, който липсва в описаните по-горе 

проектни части. Общо е разписването на задълженията и отговорностите на експертите, а няма 

конкретна насоченост към конкретната обществена поръчка. Описаните отговорности и 

задължения на проектантите по отделните части са лишени от конкретика свързана със 

спецификата на обекта по настоящата Обособена позиция. Те могат да бъдат приложени за 

всеки един обект от Националната програма по енергийна ефективност. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПИ ЕС АЙ” АД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
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НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 

Съдържание на предложението: 

- На стр.4 от техническото предложение е посочено „Проектантът предлага срок за 

изготвяне на конкретния работен проект 30 /тридесет/ календарни дни.‖, което се различава от 

посоченото на стр.32 от файла, а именно оферирания в т.4 Срок за изработване на работен 

проект – 28 дни /календарни дни/. 

- На стр.8 от техническото предложение е посочено „В тази категория попада и 

многофамилната жилищна сграда бл. „Райна Княгиня”, намиращ се в гр. Русе, ул. „Яна 

войвода” №1.”, която не е предмет на настоящата обособена позиция и в района на 

действие на РСПБЗН Кърджали. 

- На стр.15 от файла, в началото на т.5 са изброени дейности и фази като за всяка една е 

посочен конкретен срок. Няма пояснение каква е взаимовръзката между така изброените фази 

и дейности и съответно до каква степен посочените срокове се застъпват или не. Така описано 

без обяснение сумирайки сроковете за трите фази се получава общ срок от 34 дни, който 

надвишава оферирания от Участника. 

Мотиви за отстраняване: 

В обвързващото предложение по образец на възложителя се съдържа следният текст: 

„Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка в 

съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация на настоящата 

поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими 

нормативни актове, както и в съответствие с предложената от нас оферта.‖ Участникът е 

подписал тази обвързваща декларация, което води до невъзможност за възложителя да 

определи срока, който участникът предлага за изпълнение на обществената поръчка. На 

оценка обаче подлежи срокът за изпълнение на СМР, посочен в Образец № 2. По този начин е 

налице противоречие, което би довело до това да бъде оценен един срок, като реално цялото 

предложение на участника е на база на различен срок, който е посочен в приложения линеен 

график. Комисията не е в състояние и да се възползва от правото си да изиска разяснение от 

участника, без това да доведе до промяна в техническото му предложение, поради факта, че 

срокът подлежи на оценка от страна на комисията. Срокът за изпълнение се явява основна част 

от предложението, като възложителят ясно е декларирал, че същият е от значение за него, 

залагайки срока за изпълнение като елемент от оценката на офертите. По този начин 

несъответствието в офертата на участника води и до необоснованост на техническото 

предложение, тъй като същото по никакъв начин не е в състояние да обоснове предложения 

срок за изпълнение. Очевидно е, че в тази ситуация комисията не разполага с възможности да 

разгледа и оцени обективно оферта, при условие че не е наясно в какъв срок ще бъде изпълнен 

обектът. 
 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение на проектирането и организация на екипа от проектанти, на който е възложено 

изпълнението на поръчката :Работното Инвестиционното Проектиране ще се извърши в два 

етапа:„Предпроектни и проучвателни дейности", целящи набиране на изходни данни; „Работен 

инвестиционен проект с детайли" (РИП);В рамките на всеки етап са формулирани и представени 

основните планирани дейности изискванията   на   Техническото   задание   като   го   конкретизират,   

детайлизират   и доразвиват.ДЕЙНОСТ 1. МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕКИПА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА Ще бъде проведена встъпителна среща с Възложителя и представителя на 

Сдружението на Собствениците за представяне на екипа и възприетата организация на работа по 

изпълнението на обществената поръчка и в частност по изпълнение на инвестиционното проектиране. 
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Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация с Възложителя и ще бъдат съгласувани 

дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица. Ще бъдат определени отговорните лица 

за комуникация от страна на Възложителя включтелно представителя на Сдружението на 

Собствениците и Изпълнителя. След предоставянето на наличните изходни данни от Възложителя ще 

стартира ДЕЙНОСТ 2 „Проучвателни работи, целящи набиране на изходни данни".ДЕЙНОСТ 2. 

ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ, ЦЕЛЯЩИ НАБИРАМНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ -първоначално 

проучване „на терен" и изследване на съществуващото положение и състоянието, в което се намира 

понастоящем сградата и прилежащото й пространство - в рамките на тази дейност Изпълнителят ще 

направи подробно обследване „на терен" на сградата и прилежащите й пространства, както и на всички 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като целта е да се съберат и анализират 

следните данни: ситуационни, топографски, комуникационни (пътни, електроснабдителни, 

водоснабдителни, канализационни, топлофикационни и пр.).-събиране, анализ и оценка на други 

данни, необходими за реализиране на проекта - климатични, метеорологични и пр. данни за района. 

Получаване на информация от представителя на Сдружението на Собствениците за сградата като цяло 

и за отделните апаратменти.-събиране, анализ и оценка на наличния картов и планов материал 

поотношение на пълнота и актуалност на информацията;-проучвания на мрежите на техническата 

инфраструктура, както и на основните съоръжения по тях - в рамките на тази дейност ще извършим 

обследване на съпътстващата сградата техническа инфраструктура в обхвата на разглежданата 

територия.ДЕЙНОСТ 3 - ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ с детайли - В 

таблица е представен обхватът и съдържанието на работния инвестиционен проект (РИП), които 

Участникът ще изработи в рамките на ДЕЙНОСТ 3. ДЕЙНОСТ 3 ще се разработи въз основа на 

резултатите, получени от изпълнението на ДЕЙНОСТ 2 „Проучвателни работи".ДЕЙНОСТ 4 - 

СЪГЛАСУВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В рамките на ДЕЙНОСТ 4, след 

изработването на работния инвестиционен проект, Изпълнителят в качеството си на проектант ще 

предприеме действия по съгласуване на РИП с всички органи и лица, чието разрешение, съдействие 

или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка и последващо 

издаване на разрешение за строеж, в това число и с представителя на Сдружението на Собствениците. 

Когато се установят отговорните за съгласуване на проектите институциии, ще се обезпечи с тях 

комуникацията и проектните решения ще се съгласуват с тях още в процеса на изпълнение. По тази 

причина предвиждаме изключително кратки срокове за съгласуване. От друга страна опита, който имат 

предвидените проектанти е гаранция за представяне на проект по който не се очакват забележки 

подлежащи на остраняване. Дейността е логически обвързана с ДЕЙНОСТ 3 „Изработване на РИП с 

работни детайли", тъй като по своята същност представлява последващ контрол по отношение на 

законосъобразността на изработения инвестиционен проект.ДЕЙНОСТ 5 - ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

ЗАБЕЛЕЖКИ ПО РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-Продължителността на процеса на 

проектиране е представен в план-график.Разпределение на задачите и отговорностите.Основни 

задължения и отговорности на Ръководител проект:• Ръководи и организира цялостната дейност 

за изпълнение на поръчката с предмет инженеринг. Осигурява изпълнението на сключените 

допълнителни договори и поети задължения до крайния резултат - предаване на обекта и поетите 

ангажименти за гаранционна поддръжка. Комуникира с Възложителя и Надзора за да изпълни 

изискванията им в съответсвие със законовата уредба;•Съставяне на планове за действие;•Разпределя 

задачите в екипа;•Контролира изпълнението на работата и спазването на планираните интервали от 

време;•Следи и контролира спазването на производствената и технологична дисциплина;Основни 

задължения  и отговорности  на  Проектант по част Енергийна ефективност (ОВК):•Осъществява 

непосредствена връзка с Главния проектант.•Съдейства  на екипа  от  експерти,  относно  подробното  

проучване  и запознаване с наличните проекти, карти и планове;•Изработва   и   подписва   

инвестиционния   проект   по   част   Енергийна ефективност.•Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал.З от ЗУТ.•Информира   Главния   проектант   за   всички   потенциални   проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, като представя съответни решения.•При необходимост Участва в 

процеса на представяне на проектите пред Възложителя или други инстанции.•Проектантът по част 

Енергийна ефективност ще бъде на разположение през целия период на изпълнение на договора за 

проектиране и изпълнение. 

 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  

ДЗЗД „ЕКОТЕРМ”. 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 
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една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „САВАРОНА” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Проектирането може  да бъде обособено в няколко етапа: ЕТАП  І – Подготвителни дейности; ЕТАП  

ІІ – Проектиране; ЕТАП  ІІІ – Разрешителни документи; ЕТАП  ІV– Изпълнение на 

предвиденото строителство; ЕТАП  V– Приключване и приемане на извършените работи. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И НАЧИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЕТАП  І – 

Подготвителни дейности- участникът проучва и събира всички необходими документи за започване 

на предвидените дейности по обществената поръчка. ЕТАП  ІІ – Проектиране-Същински дейности 

свързани с проектирането: Извършване на подробни огледи и проверки на извършените 

заснемания;Проектиране; Завършване на проектите по отделните части, с изготвени обяснителни 

записки, чертежи и количествено-стойностни сметки;Предаване на инвестиционните проекти на 

Възложителя и подписване на двустранен приемно- предавателен протокол. Предвидените в 

инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:всички мерки, предписани в 

обследването за енергийна ефективност и в техническия паспорт на сградата, с оглед постигане на 

минималните изисквания за енергийна ефективност;съпътстващите мерки, които са допустими по 

проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на 

конкретния обект. Разпределение и отговорности на членовете на екипа- Предвиждаме екипа от 

ключови експерти по части да се ръководи и управлява от ръководител на екип, който в случая ще бъде 

архитекта. Ръководителя на екипа ще изпълнява и функцията на архитект и водещ проектант. Той е 

основната фигура в проектирането и отговорността за изпълнението на задачите и негова. 

Ръководител екип – архитект-Като ръководител екип ще:Организира работата на екипа;Води 

комуникацията с останалите участници и т.н. Като Архитект- Започва първи работа по сградата, като 

подготвя идеята и концепцията и я обсъжда с останалите участници. След изясняване на концепцията, 

представя на останалите проектанти подложки за работа. Той подготвя проекта по част „Архитектурна‖ 

със следното съдържание: Обяснителна записка; Разпределения - типов етаж/етажи ;Характерни 

вертикални разрези на сградата; Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите  на 

обекта след изпълнение на предвидената фасадна топлоизолация. Цветовото решение Архитектурно-

строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР; Решение за 

фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата; Инженер – Конструктор, който 

ще подготви и проектите по част „ПБЗ” и „ПУСО”- Той подготвя проекта по част „Конструктивна - 

становище‖, ПБЗ и ПУСО. Проекта по Част КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ ще съдържа-

Обяснителна записка;Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата; 

Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР. 

Проекта по Част ПБЗ ще е обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за 

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

и монтажни работи: Обяснителна записка; Графична част; Проекта по Част ПУСО  ще е с обхват и 

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

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. Проектант – част Електрическа- 

Той ще подготви проекта по част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, в 

съответствие с предписаните мерки в Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване. 

Проекта ще е със съдържание: Обяснителна записка; Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 

Проектант – ВиК- Той ще подготви проекта по част „ВиК в съответствие с предписаните мерки в 

Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване;Проекта ще е със 

съдаржание:Обяснителна записка, Графична част, вкл. детайли за изпълнение. Проектант ОВК- Той 

ще подготви проекта по част „ОВК‖ в случай на необходимост и проекта по част „ЕЕ‖ в съответствие с 

предписаните мерки в Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване.Той ще е със 
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съдържание-Обяснителна записка, Технически изчисления,Графична част.Проектант Пожарна 

безопасност-Той ще подготви проекта по част „Пожарна безопасност‖ в съответствие с предписаните 

мерки в Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване-Обяснителна записка,Графична 

част.Всички проектанти по съответните части подготвят количествени сметки Част СМЕТНА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за 

видовете СМР.Авторски надзор-Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на 

строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. 

ЕТАП  ІІІ – Разрешителни документи. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  
„САВАРОНА” ЕООД 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 
 

 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо Г.Данов”, 

бл.35. 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФ СТРОЙ” 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Ключови моменти по време на проектиране, изпълнение, приемане и взаимовръзката между отделните 

дейности. Етапи на проектиране: Етап 1-предпроектни и проучвателни дейности; Етап 2- 

инвестиционно проектиране във фаза работна; Етап 3- съгласуване и одобряване на инвестиционния 

проект; Етап 4-предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол. Етап 1-

предпроектни и проучвателни дейности-включва всички дейности, които предшестват инвестиционно 

проектиране. Етап 2- инвестиционно проектиране във фаза работна- представяне на работно решение 

по необходимите работни части на проекта; 1. Част АРХИТЕКТУРНА:Обяснителна записка, която 

ще пояснява предлаганите проектни решения;Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в 

светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и 

др.;Характерни вертикални разрези на сградата;Фасади - графично и цветово решение за оформяне 

фасадите; Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции.Архитектурно-

строителни детайли в подходящ мащаб.Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в 

спецификация на дограмата, която ще съдържа и т.н.; 2. Част КОНСТРУКТИВНА- Обяснителна 

записка която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и 

тяхното влияние върху конструкцията на сградата. Към записката се прилага спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е 

приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Детайли, 

които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и 

лоджии, парапети и др. - които са приложими. 3. Част ЕЛЕКТРО - Обяснителна записка - описание на 

възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 

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

норми и стандарти.Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 4.Част „ВОДОПРОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЯ”/при необходимост/-Обяснителна записка - описание на възприетите технически 

решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по 

част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.Графична 

част, вкл. детайли за изпълнение. 5. Част ОВК / при необходимост/; 6. Част ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част - технически чертежи 

на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, 

топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и 
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характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. 7. Част ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно 

категорията на сградата; Обяснителна записка;Графична част;7. Част ПБЗ с обхват и съдържание, 

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

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи: Обяснителна записка; Графична 

част; 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г.;9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. Задължения и отговорности на всеки проектант- 

Ръководител екип -  Проектанта по част Архитектура - Архитектът отговаря за разработването 

на технически проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част 

„Архитектура―, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация. Проектанта по част 

Конструктивна - Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по 

проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към 

обществената поръчка. Строителният инженер „Конструкции― ще провери конструкциите на 

предвидените за обследване сгради и съоръжения по изчислителен начин и ще докаже съответствието 

им с действащите в момента строителни норми. Проектанта по част Електро - Проектантът ще 

изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа" и обяснителните записки и съответните 

количествено-стойностни сметки. При проектирането експерта ще спази всички стандарти и наредби 

действащи към момента на проектиране. Проектанта по част ВиК - Проектантът ще проектира 

измененията и промените по съществуващите ВиК мрежи и съоръжения и ще изготви необходимите 

чертежи по част ВиК, обяснителните записки и количествено-стойностни сметки.Проектанта по част 

ОВК и Енергийна ефективност - Проектантът ще изготви проект по част ОВК (в случай на 

необходимост) в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год. Проектанта по част 

Пожарна безопасност - Експертът ще изготви обяснителна записка и необходимите графични части 

за работния проект по част „Пожарна безопасност―, съгласно нормативната уредба. Проектант по 

част ПБЗ - Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части за работния 

проект по част „План за безопасност и здраве―, съгласно нормативната уредба. Проектант по част 

ПУСО -Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект, предмет на настоящата 

поръчка, 

Всеки от експертите ще осъществява авторски надзор по съответната част.Взаимовръзки и 

взаимодействия между експертите.Приложен е и график за изпълнение на проектирането. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на  
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФ СТРОЙ” 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – 

ИНЖИНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА 

КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етапи на проектиране: Етап 1-Изготвяне на инвестиционен проект; Етап 2- Авторски надзор; 

Подготвителен етап. Изготвяне на инвестиционен работен проект- 1. Част АРХИТЕКТУРНА-

Разпределения - типов партерен и сутеренен етаж; Характерни вертикални разрези на сградата;Фасади 

- графично и цветово решение за оформяне фасадите; Графичното представяне на фасадите ще указва 

ясно всички интервенции.Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб.Решение за фасадната 

дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата и т.н.; 2. Част КОНСТРУКТИВНА- 

Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния 

проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата. Към записката се прилага 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част 

конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми 

и стандарти. Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 
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остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими. 3. Част ЕЛЕКТРО - 

Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените 

за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях 

в съответствие с действащи норми и стандарти.Мълниезащитна инсталация. 4. Част ОВК; 6. Част 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част - 

технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на 

геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически 

спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. 7. 

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 

от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 

съобразно категорията на сградата; Обяснителна записка;Графична част;7. Част ПБЗ с обхват и 

съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи: Обяснителна записка; 

Графична част; 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г.;. Частите на работния проект ще бъдат придружени от КСС, където е необходимо. Авторски 

надзор. Организация и подход. Задължения и отговорности на всеки проектант- Ръководител екип 

-  Архитект- Архитектът отговаря за разработването на технически проект по част „Архитектура―, 

съгласно нормативната уредба и техническата спецификация. Проектанта по част Конструктивна 

изготвя проекта по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба. Проектанта по част ВиК - 

изготвя проекта по част ВиК. Проектанта по част ОВК- изготвя проекта по част ОВК; Проектанта 

по част Енергийна ефективност - изготвя проекта по част Енергийна ефективност; Проектанта 

по част Електро -- изготвя проекта по част Електро; Проектанта по част Пожарна безопасност - 

изготвя проекта по част „Пожарна безопасност―, съгласно нормативната уредба; Проектант по част 

ПБЗ - изготвя проекта по част „План за безопасност и здраве―, съгласно нормативната уредба; 

Проектант по част ПУСО -Ще изготви План за управление на отпадъците за проекта, предмет на 

настоящата поръчка 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя ПНИП на   
„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖИНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД 

Участника не е предвидил изготвянето на част сметна документация от инвестиционния проект. Същия 

е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с 

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

задачите, последователността  и времетраенето на дейността.Не са описани конкретно  задачите и 

отговорностите между предлаганите от него експерти от екипа. Участникът единствено схематично е 

представил разпределението на задачите и/или отговорностите между предлаганите от него експерти от 

екипа, като не е  представил аргументация за изпълнение на дадена задача от определен експерт.  

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „Р-Р ИНВЕСТ 1”ООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етап 1-предпроектни дейности; Етап 2-инвестизионно проектиране-след приключване на на етап1 

изпълнителя ще представи проект със следните проектни части: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, 

Електрическа, ОВК и Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПУСО, ПБЗ и Сметна 

документация. Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект. Управление изпълнението на 

договора с Възложителя, вътрешен контрол, комуникация с възложителя и заинтересованите страни, 

рпидружени от органограма на взаимовръзките в процеса на проектиране.Представяне на 

отговорностите и задачите на всеки един експерт от екипа:Проектанта по част Архитектура - 

Архитектът отговаря за разработването на технически проект, както и обяснителни записки и 

необходимите графични части по проекта по част „Архитектура―, съгласно нормативната уредба и 

техническата спецификация. Проектанта по част Конструктивна - Експертът ще изготви 

обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част „Конструкции― съгласно 

нормативната уредба и техническата спецификация към обществената поръчка. Проектанта по част 

ОВК и Енергийна ефективност - Проектантът ще изготви проект по част ОВК (в случай на 

необходимост) в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год. Проектанта по част 

ВиК - Проектантът ще проектира измененията и промените по съществуващите ВиК мрежи и 
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съоръжения и ще изготви необходимите чертежи по част ВиК, обяснителните записки и количествено-

стойностни сметки. Проектанта по част Електро - Проектантът ще изготвя всички необходими 

чертежи по част „Електрическа" При проектирането експерта ще спази всички стандарти и наредби 

действащи към момента на проектиране. Проектанта по част Пожарна безопасност - Експертът ще 

изготви обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна 

безопасност―, съгласно нормативната уредба.  

 

Мотиви за отстраняване: 

Участника не е описал основни части от съставянето на инвестиционния проект, а именно част 

част ПБЗ, ПУСО и част Сметна документация, които съгласно неговото предложение за 

изпълнение, не се предвижда да бъдат изготвени. В  документацията за участие , Методика за 

оценка, част В), е записано, че „Ако участник представи Начин на изпълнение на 

проектирането и организация на екипа от проектанти, 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 проектирането и 

организация на екипа от проектанти, на който е възложено изпълнението на поръчката, 

това е основание за отстраняване от участие в процедурата.”. Вследствие на това и на 

основание, комисията предлага участника „Р-Р ИНВЕСТ 1”ООД, за отстраняване. 
 

 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „АКВА 3” ООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 

Съдържание на предложението: 

Екипът от горепосочени специалисти - проектанти, в рамките определения от изпълнителя 

срок - 15 календарни дни, представен в офертата, ще подготви цялата проектна документация 

, необходима за изпълнението на поръчката, окомплектована с подробни количествено-

стойностни сметки по съответните части, съобразена както с цялостната Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради , така и конкретно с 

предоставените от Възложителя Енергийно и Техническо обследване и Технически паспорти 

на сградите , предмет на настоящата обществена поръчка в гр. Хасково. 

Проектантската задача ще бъде изпълнена в следната последователност: „Аква-3" ООД 

гр. Хасково    предлага срок за проектиране на цялата, необходима проектна документация за 

обекта 15 календарни дни. 

„Аква-3" ООД гр. Хасково предлага срок за проектиране на цялата , необходима проектна 

документация за обекта 20 календарни дни. Във връзка с обхвата на поръчката ще бъдат 

осигурени професионален екип от специалисти проектанти, с пълна проектантска 

правоспособност. 

Работният проект ще да бъде надлежно съгласуван и одобрен от главния архитект на Община 

Хасково. 

В Раздел Управление на риска е посочено Риск  - Лиса на сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта: община Хасково, СС, ББР и др.Риск - Неясноти 

и промени в условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – За целта е 

необходима честа комуникация с отговорните за проекта лица  от страна на Възложителя и по 

– конкретно – Община Хасково.   

Комисията следва да отбележи, че Възложител на настоящата обществена поръчка е 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ. 

 

Мотиви за отстраняване: 



 59 

В обвързващото предложение по образец на възложителя се съдържа следният текст: 

„Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка в 

съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация на настоящата 

поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими 

нормативни актове, както и в съответствие с предложената от нас оферта.‖ Участникът е 

подписал тази обвързваща декларация, което води до невъзможност за възложителя да 

определи срока, който участникът предлага за изпълнение на обществената поръчка. На 

оценка обаче подлежи срокът за изпълнение на СМР, посочен в Образец № 2. По този начин е 

налице противоречие, което би довело до това да бъде оценен един срок, като реално цялото 

предложение на участника е на база на различен срок, който е посочен в приложения линеен 

график. Комисията не е в състояние и да се възползва от правото си да изиска разяснение от 

участника, без това да доведе до промяна в техническото му предложение, поради факта, че 

срокът подлежи на оценка от страна на комисията. Срокът за изпълнение се явява основна част 

от предложението, като възложителят ясно е декларирал, че същият е от значение за него, 

залагайки срока за изпълнение като елемент от оценката на офертите. По този начин 

несъответствието в офертата на участника води и до необоснованост на техническото 

предложение, тъй като същото по никакъв начин не е в състояние да обоснове предложения 

срок за изпълнение. Очевидно е, че в тази ситуация комисията не разполага с възможности да 

разгледа и оцени обективно оферта, при условие че не е наясно в какъв срок ще бъде изпълнен 

обектът. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ТРЕЙС СОФИЯ АД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
1.ЕТАП: Проектни и проучвателни дейности-Мобилизиране на екипа-създаване на необходимата 

организация за реализация на проекта. Проучвателни рабити, целящи набирането на изходна 

информация.Това са еспертни проучвания, експертизи, анализи и оценки,влючващи проучване на 

място,проучване на мрежите на тхническата инфрастукъура и съоръжения,проучване на желанията на 

собствениците в СС. 2.ЕТАП-РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-включва изработване на 

работен инвестиционен проект за всяка една част, в т.ч. изготвяне на отделните части на проекта в 

съответствие с подзаконовата нормативна база. Проектното решение ще отговаря на изискванията на 

чл.169 от ЗУТ.Проектът ще предвижда всички видиве СМР, необходими за реализиацията на проекта. 

Наличие на КСС за всяка част и предвиждания за влагане на висококачествени материали.Проекта ще 

съдържа всички необходими части: Архитектурна, ВиК,Конструктивна, ЕЛ, ОВК, Енергийна 

ефективност,Пожарна безопастност, План за  безопастност и здраве,План за уравление на отпадаците, 

Проектно-сметна документация.3.ЕТАП-СЪГЛАСУВАНЕ  И ОДОБРЯВАНЕ НА  РИП-РИП ще се 

съгласува от всички органи и лица,чието разрешение, съдействие и становище е необходимо за 

изпълнението на проекта.4.ОТСРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИ-Изпълнителят ще отстрани всички 

налияни и установени забележки по проекта в дадения от Възложителя срок. 5.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА АВТОРСКИ НАДЗОР-Участникът ще упражнява авторски надзор по време на 

строителството,съгласно одобрените проектни документации и проложимата нормативна 

база.6.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ-Участникът разполага с наличнте експерти по всички 

части .Изпълнението на дейностите ще бъде разпределено на съответен експерт в зависимост от 

структурата на изпълнителя.Разпределението на човешките ресурси е показано в наличния към 

предложението за изпълнение на поръчката график на зетостта на ескпертите, и таблица на 

натовареността им. 

  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5  точки по показателя ПНИП на   
ТРЕЙС СОФИЯ АД 

Участникът е описал всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, но не е предложено подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да бъде 
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изпълен предмета на поръчката. Участникът не е представил аргументация за изпълнение на дадена 

задача от определен експерт. 

 

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Етап 1 – Организация ,структура и реализация на проектирането 

дейност А-организация структура и изпълнение 

поддейности- Предварителна подготовка,Изготвяне на инвестиционен проект ,Финализиране на 

изготвения проект,Предаване на изготвения работен проект 

Дейностите са разделени на поддейности, а поддейностите от своя страна на задачи,като участникът 

конкретно и подробно е описал в какво се състои изпълнението на всяка задача (Задача 3: Изготвяне на проект 

по част „Архитектура"; Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията за изпълнение на 

строителните дейности и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по 

част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а тъй като в този 

случай проектирането е еднофазно, във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения; Задача 6: 

Изготвяне на проект по част „Енергийна ефективност";Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка 

на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 и съдържа: Обяснителна 

част; Изчислителна част, Технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание 

към  всеки детайл  на  геометричните,  топлофизичните  и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на 

които са разработени детайлите, приложения - технически   спецификации   и   характеристики   на   вложените   в   

строежа   строителни   и енергоефективни продукти и др.) Участникът е описал обхвата на всички задължителни части 

на проекта, както и съдържанието им ( Част архитектурна на работния проект се представя в следните 

чертежи:Чертежи Разпределения на типов, партерен и сутеренен етаж;Характерни вертикални разрези на 

сградата;Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на 

предвидената допълнителна фасадна топлоизолация.Архитектурно-строителни детайли в подходящ 

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

сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затварянена балкони, външна дограма 

(прозорци и врати) и др, сателитните антени, решетки, сенници,предпазни парапети и привеждането им 

към нормативите изисквания; Решение за фасадната дограма на обекта)Поддейност   АЗ:   

Финализиране   на   изготвения   инвестиционен   проект - Поддейността има за цел финализиране на 

проектната разработка, като заложените задачи по съгласуване и последен оглед по всички части. Поддейност 

А4:  Предаване на  изготвения работен инвестиционен проект -Окончателно предаване на цялата проектна 

документация за инвестиционни проект за по нататъшното и съгласуване от съответните инстанции и консултанти, 

отговаряща на изискванията на норми и наредби за проектиране.При необходимост отразяване на забележки 

от съгласувателните инстанции и експлоатационните дружества (извън срока за 

изпълнение).Участникът е направил подробно разпределение на задачите и отговорностите между 

членовете от екипа. (Ръководител екип (водещ проектант) - отговаря за задачи 1,2,13,14 и 16 

Ръководителят на екипа ще управлява и контролира всички видове работи и чрез водещите експерти по 

отделните части да следи за последователността и стриктното спазване на поставените задачи. Експерт по 

част „Архитектура" - отговаря за задачи 1, 3,12,13,14 и 17 Ръководи проектирането по част 

Архитектура съгласно изискванията  на Възложителя, Националната  програма  за енергийна 

ефективност,  Доклада за енергийна ефективност, Техническия паспорт и Нормативната уредба.   След 

направата на архитектурни подложки ги изпраща на водещите експерти по специалности. Съгласува 

дейността си с експертите по отделните части на проекта и Ръководителя на екипа. Отговорен е за 

прецизното и качествено изпълнение на проект по част „Архитектура" и съпътстващите го количествени 

сметки. Експерт по част „Енергийна ефективност" - отговаря за задачи 1, 6,12,13,14 и 17. Изготвя 

проекта по част „Енергийна ефективност" съгласно изискванията на Възложителя,Националната програма 

за енергийна ефективност, Доклада за енергийна ефективност, Техническия паспорт и Нормативната 

уредба. Получава начални данни от експерт „Ръководител екип", експерт „Архитектура", експерт 

„Конструкции". Съгласува дейността си с експертите по отделните части на проекта и Ръководителя на 

екипа. След изготвяне на част „Енергийна ефективност" го изпраща на Ръководител екип. Отговорен е 

за прецизното и качествено изпълнение на проект по част „Енергийна ефективност" и съпътстващите го 

количествени сметки и т.н.) 
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Дейност Б – управление на изпълнението 

Поддейности – Комуникация с Възложителя, Вътрешен контрол. 

Участникът е направил подробно разпределение на задачите и отговорностите между членовете от екипа по 

управление на изпълнението на договора. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   

„ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ” ЕООД 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Проектирането може да бъде разделено на следните етапи: аналитичен, подготвителен и изготвяне на 

инвестиционният проект. Подробната последователност и съответното време за всяка една дейност е 

дадена в графичен вид.През първите 3 (три) дни са ангажирани всички проектанти. Всеки един от тях 

извършва своите замервания и огледи по своята конкретна част и запознават ръководителя с 

резултатите и вижданията си.Архитекта в рамките на първите 6 (шест) дни определя основните 

параметри на работния проект и подава разработката си на останалите проектанти.Останалите 

проектанти изготвят проектите съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части.На 

база финализираните проекти и сметки, проектанта Конструктор, който изготвя част „ПУСО‖ и ПБЗ 

получава разработките и проектите на останалите проектанти и въз основа на тях подготвя двете 

части;Завършване на проектите по отделните части, с изготвени обяснителни записки, чертежи и 

количествено-стойностни сметки става на 15 (петнадесетия) ден;Проектите се представят на СС за 

разглеждане и съгласуване, след което и на Възложителя-Община Кърджали за предаване на 

избрания консултант за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и 

издаване на Разрешение за строеж. Вътрешния контрол се изразява в следното:По спазване на 

графика за изпълнение на дейностите;Контрола се осъществява от ръководителя на екипа – водещ 

проектант;По взаимната съгласуваност между работата на отделните експерти.Изисквания, които ще 

се спазват при изпълнение на проектирането:Предвидените в инвестиционния проект интервенции 

по сградите, ще включват:всички мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и в 

техническия паспорт на сградата, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна 

ефективност;съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не 

може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект. Обемът и съдържанието на 

документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение 

на обновителните дейности по обекта.Проектосметната документация следва да бъде изработена, 

подписана и съгласувана от проектантите от екипа, с правоспособност да изработват съответните 

части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, 

като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за 

правоспособност;Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор. Проектът ще бъде  в 

следния обхват:1. Част АРХИТЕКТУРНА:Обяснителна записка, която ще пояснява предлаганите 

проектни решения;Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на 

фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - 

(М1:100);Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;Фасади - графично и цветово решение 

за оформяне фасадите; Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички 

интервенции.Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб.Решение за фасадната дограма на 

обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа; 2. Част КОНСТРУКТИВНО 
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СТАНОВИЩЕ- Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация относно предвидените 

в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата. Към записката се прилага 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част 

конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми 

и стандарти. Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 

остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими. 3. Част ЕЛЕКТРО - 

заземителна и мълниезащитна инсталации-Обяснителна записка - описание на възприетите 

технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти.Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 4.Част „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ”-

Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените 

за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти.Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 5. Част 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част - 

технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на 

геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически 

спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. 6. 

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 

от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 

съобразно категорията на сградата; Обяснителна записка;Графична част;7. Част ПБЗ с обхват и 

съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи: Обяснителна записка; 

Графична част; 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г.;9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и 

количествено-стойностна сметки за видовете СМР.Авторски надзор-Изпълнителят, ще упражнява 

авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и 

приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на 

проекта. Задължения и отговорности на всеки проектант- Ръководител екип -  Проектанта по 

част Архитектура - Архитектът отговаря за разработването на технически проект, както и 

обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част „Архитектура―, съгласно 

нормативната уредба и техническата спецификация. Проектанта по част Конструктивна - 

Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част 

„Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към обществената 

поръчка. Строителният инженер „Конструкции― ще провери конструкциите на предвидените за 

обследване сгради и съоръжения по изчислителен начин и ще докаже съответствието им с действащите 

в момента строителни норми. Проектанта по част Електро - Проектантът ще изготвя всички 

необходими чертежи по част „Електрическа" и обяснителните записки и съответните количествено-

стойностни сметки. При проектирането експерта ще спази всички стандарти и наредби действащи към 

момента на проектиране. Проектанта по част ВиК - Проектантът ще проектира измененията и 

промените по съществуващите ВиК мрежи и съоръжения и ще изготви необходимите чертежи по част 

ВиК, обяснителните записки и количествено-стойностни сметки.Проектанта по част ОВК и 

Енергийна ефективност - Проектантът ще изготви проект по част ОВК (в случай на необходимост) в 

съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год. Проектанта по част Пожарна 

безопасност - Експертът ще изготви обяснителна записка и необходимите графични части за работния 

проект по част „Пожарна безопасност―, съгласно нормативната уредба. Проектант по част ПБЗ - 

Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части за работния проект по част 

„План за безопасност и здраве―, съгласно нормативната уредба. Проектант по част ПУСО -Ще 

изготви План за управление на отпадъците за работния проект, предмет на настоящата поръчка. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
„ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 
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Обособена позиция 20 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, „Възраждане” №32 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
1. Част АРХИТЕКТУРНА:Обяснителна записка, която ще пояснява предлаганите проектни 

решения;Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните 

дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - 

(М1:100);Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;Фасади - графично и цветово решение 

за оформяне фасадите; Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички 

интервенции.Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб.Решение за фасадната дограма на 

обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа; 2. Част КОНСТРУКТИВНA - 

Обяснителна записка която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния 

проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата. Към записката се прилага 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част 

конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми 

и стандарти. Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 

остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими. 3. Част ЕЛЕКТРО - 

заземителна и мълниезащитна инсталации-Обяснителна записка - описание на възприетите 

технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти.Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 4. Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-

Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част - технически чертежи на архитектурно-

строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и 

оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики 

на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти; 5. Част ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ – с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно 

категорията на сградата; Обяснителна записка;Графична част; 6. Част ПБЗ с обхват и съдържание, 

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

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи: Обяснителна записка; Графична 

част; 7. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

2012 г.;8. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и 

количествено-стойностна сметки за видовете СМР. Проектирането ще включва: предварителни 

проучвания, работни проекти по следните части:АРХ,СК,ОВК,ВК,ЕЛ,ПБ,ПБЗ,СД. Всички описани в 

работните проекти дейности ще са допустими по НПЕЕ. Последния етап е оформяне на 

документацията. Екипа от проектанти включва:1. Ръководител екип-архитект; 2.конструктор; 

проектант ВиК, проектант енергийна ефективност; проектнат ОВК; проектант по част електрическа; 

проектант по част ПБ, проектант по част ПБЗ и ПУСО; специалист ЗБУТ. 
Участникът не е посочил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти, така че успешно да изпълни проектирането. Участникът не е 

предложил никаква организационна структура и не е посочено разпределение на екипа. 

 

Мотиви за отстраняване: 

Участника не е описал основни елементи от начина на изпълнение на проектирането. В  

документацията за участие , Методика за оценка, част В), е записано, че „Ако участник 

представи Начин на изпълнение на проектирането и организация на екипа от 

проектанти, 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 проектирането и организация на екипа от проектанти, на който е 
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възложено изпълнението на поръчката, това е основание за отстраняване от участие в 

процедурата.”. Вследствие на това и на основание, комисията предлага участника 

„ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД, за отстраняване. 
 

 

Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „АРДАСТРОЙ” ООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 
Съдържание на предложението: 
ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:   Етап А - 

Изготвяне на работни инвестиционни проекти (ИП);  Етап В - Авторски надзор по време на 

строителството;  Етап С – Строителство 1. Начин за изпълнение на проектирането и организация 

на екипа от проектанти, на който е възложено изпълнението на поръчката ЕТАП А - Изготвяне 

на работни инвестиционни проекти- ВСТЪПИТЕЛЕН ЕТАП- Дейност 1 – Организация на екипа- 

ръководител екип, водещ проектант, проектант по част „Архитектурна‖-организира комуникацията на 

екипа и т.н. Проектант по част „Конструктивна‖-изработва част „Конструктивна‖ на проекта и т.н. 

Проектант по част „Електрическа‖- изработва проекта по част „Електрическа‖ и т.н. Проектант част 

„ОВК‖- изработва част „ОВК‖ и т.н. Проектант част „ВиК‖- изработва част „ВиК‖ от проекта и т.н. 

Проектант част „Пожарна безопасност‖- изработва част „ПБ‖ по проекта и т.н.; Проектант част „ПБЗ‖- 

изработва част „ПБЗ‖ и т.н. Проектант част „ПУСО:- изработва част „ПУСО‖ на проекта и т.н. 

Представена е подробна схема на взаимовръзки м-у отделните проектанти, отразяваща субординацията 

на екипа. Мерки за намаляване риска на етапа проектиране. Дейност 2 - Встъпителна работна среща с 

възложителя;  ПРОЕКТЕН ЕТАП- Проектирането ще се извърши на база на предоставените от 

Възложителя ще изходни данни. Дейност 3 - Анализ на изходните данни.Дейност 4 - Проектиране на 

всички части на ИП в работна фаза при наличие на съгласуваност между отделните части на проекта. 

Инвестиционният проект ще съдържа следните части:- Архитектурна;- Конструктивна/Конструктивно 

становище;- Енергийна ефективност;- Водоснабдяване и канализация;- Електро;- Пожарна 

безопасност;- План за безопасност и здраве;- План за управление на строителните отпадъци;- Сметна 

организация.Обхватът на проектирането вклюва следните дейности:- Цялостен ремонт на 

покривите, в т.ч. хидризолация, топлоизолация, обшивка;- Подмяна на покривното водоотвеждане;- 

Топлоизолиране на външните фасадни стени от външна страна, вкл. мазилка.- Конструктивно 

укрепване и усилване на компрометирани стени, щурцове и панели;- Възстановяване на бетоновото 

покритие на оголената и корозирала армировка;- Обработване на фугите между фасадните панели с 

водоплътни материали; -Обработване на дилатационните фуги с подходящи профили;- Надстрояване 

на всички балконски парапети до необходимата височина (min 105см) - с допълнителна ръкохватка или 

др.- Обезопасяване на фасадната дограма с нисък подпрозоречен парапет - чрез предпазни парапети, 

решетки или по друг удачен начин;- Подмяна на ВКК с PVC Ф 110 и в подпокривноро пространство;- 

Ремонт и изграждане на мълниезащитна инсталация;- Изграждане на сухотръбие и монтиране на 

енергоспестяващи или LED лампи в общите части на сградата. Проектирането ще се извърши при 

отчитане на конкретните особености на обекта: Част Архитектурна ще представи решения 

за:архитектурно-художествения образ на обекта (сградата];вписването на обекта в околната 

архитектурна и ландшафтна среда;създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и 

достъпна за всички архитектурна среда;Проектът предвижда следните мерки, отнасящи се до 

цялостното обновяване на жилищната сграда:Ремонт на фасадите- В проекта ще се представи детайл за 

ново цветово третиране на фасадите с оглед постигане на съвременна визия на комплекса. 

Използваните строителни материали ще бъдат естетически издържани, с високо качество и ще 

отговарят изцяло на изискванията на Възложителя и т.н. Решението за фасадната дограма на обекта, ще 

бъде отразен спецификация на дограмата.  Ремонт на покрив, който включва:- демонтаж на 

хидроизолационните пластове и обрушената замазка;- демонтаж и подмяна на цялата отводнителна 

инсталация /олуци и водосточни тръби/. В проекта ще бъде представен план за отводняване с подходящ 

избор на местоположението на външните вертикали с оглед по - добрата визия на сградите.Укрепване 

на неустойчивите стълбищни парапети.Част Конструктивна включва изработването на конструктивен 

проект за конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на 
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експлоатация на сградите и конструктивно становище за състоянието на конструкцита на сградата. 

Проектът ще доказва носещата и сеизмичната осигуреност на сградата. По преценка на конструктора и 

при спазване препоръките от доклада от извършеното се-измично обследване от предходната фаза, ще 

се представят детайли за укрепване при устано-вени компрометирани участъци и т.н. Част Енергийна 

ефективност-Проектът ще осигури привеждане на сградата в съответствие с действащите норми по 

отношение на енергийната ефективност. При разработването на част Енергийна ефективност на 

инвести-ционния проект, класът на енергопотребление на сградата ще бъде клас на 

енергопотребление „С" в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради. Проектът ще е съобразен с предписаните ЕСМ Част Водоснабдяване и канализация.  Част 

Електро инсталация-Ще се проектира и изпълни подмяна на осветителните тела на осветителната 

инсталация в общите части, като се окомплектова с осветителни тела с възможност за монтаж на 

нискомощ-ностни лампи [КЛЛ, LED и др).Част Пожарна безопасност- Ще се изготви проект, 

съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар на МВР и МРРБ. Част План за безопасност и здраве- Ще се разработят в 

аналитичен и графичен вид инструкции и изисквания за протичане на строителния процес.Част 

Проекто - сметна документация.Съгласуваност между отделните части на проекта- Важно за този 

под-етап е съгласуването на архитектурната част със всички проектни части, като в архитектурните 

чертежи се отразят всички необходими промени, наложени от конструк-тивните и инсталационни 

изисквания. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП- Дейност 5 – преглед на разработката от възложителя. Дейност 

6 - съгласуване и оценка на ИП и издаване на разрешение за строеж. ЕТАП В - Авторски надзор по 

време на строителството- Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством 

проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че 

упълномощените лица притежават необходимата квалификация. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
„АРДАСТРОЙ” ООД 
Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ ЕНЕРДЖИ 95” 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 
Съдържание на предложението: 
Етап 1 – аналитичен  - подробно запознаване с изходни данни;Етап 2 – подготвителен – организиране 

на среща с Възложителя, СС, извършване на замерване в случай на необходимост и при установяване 

на пропуски в архитектурното заснемане;Етап 3 – изготвяне на инвестиционен проект.Посочен е 

обхвата на проекта, а именно част архитектурна: съдържа обяснителна записка, за поясняване на 

предлаганите проектни решения, разпределения – типов етаж/етажи, характерни вертикални разрези на 

сградата, фасади – графично и цветно решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на 

фасадната топлоизолация, архитектурно – строителни детайли, решение за фасадната дограма със 

съответните и задължителни части,които са подробно описани и т.н.Участникът за всеки етап е 

посочил отговорен проектант, комуникация и срок за изпълнение. Посочени са взаимовръзките и 

взаимодействието между отделните проектанти. 1.По спазване на графика за изпълнение на дейностите 

- Контрола се осъществява от ръководителя на екипа – водещ проектант - Той разпределя работата 

между отделните експерти и определя срока за извършване на техните задължения; -Контролира срока 

за извършване на огледи и съответно подготовка на частите на отделните специалисти.2.По взаимната 

съгласуваност между работата на отделните експерти - Контрола се осъществява от ръководителя на 

екипа - Екипа работи съвместно в офиса на дружеството и осъществяването на взаимната 

съгласуваност между отделните части  на практика е най-лесния процес.  - Комуникацията между тях е 
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постоянна, работата е екипна;Участникът е посочил задълженията и отговорностите на всеки проектант 

- Проектанта по част Конструктивна - Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите 

графични части по проектите по част „Конструкции― съгласно нормативната уредба и техническата 

спецификация към обществената поръчка. Строителният инженер „Конструкции― ще провери 

конструкциите на предвидените за обследване сгради и съоръжения по изчислителен начин и ще 

докаже съответствието им с действащите в момента строителни норми. С така разработения проект от 

експерта ще се докаже конструктивна осигуреност на сеизмични въздействия и, че са изпълнени 

изискванията на чл.169 от ЗУТ. Ако е необходимо сградата ще се преизчисли на сеизмични 

въздействия, съгласно Наредбата за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Експертът ще направи оценка на съответствие на степента на антисеизмична осигуреност на сградата с 

действащите в момента норми и правилници.При изработката на проекта, експертът ще осигури 

надеждността на конструкциите и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия. 

Проектантът ще съобрази своите конструктивни решения с Доклада от конструктивното обследване, 

като избере подходящи строителни продукти, адекватна конструктивна схема и надеждни методи за 

изчисляване и конструиране.Проектанта по част ОВК и Енергийна ефективност - Проектантът ще 

изготви проект по част ОВК (в случай на необходимост) в съответствие с изискванията на Наредба № 

4/21.05.2001 год., съгласно изискванията на Наредба N°15/28.07.2005 г. за технически правила и норми 

за проектиране и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер в 

съответствие с останалите части на проектите и ще изготви проект по част „Енергийна ефективност―. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ ЕНЕРДЖИ 95” 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

Обособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ДЗЗД „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ – АББ” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО 

Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 

- На стр.2 от Техническото предложение на участника е записано „Изпълнителят разполага със 

специалисти на високо ниво и със значителен опит в сферата на проучването и проектирането за 

нуждите на транспортно-комуникационните системи и транспортното строителство в Република 

България.―, което не отговаря на предмета на обществената поръчка. На стр.4 от сканирания файл 

първите два абзаца към точка I. Начин на изпълнение на проектирането, се описва изпълнение на 

услуга свързана с рехабилитация на улична мрежа, което не отговаря на предмета на обществената 

поръчка. На стр.5 от Техническото предложение на участника е записано че реда за извършване на 

проектантската задача е следния:„в конкретния случай реда на извършване е извършване на 

геодезическо засменане, обработка на резултатите, генериране на повърхнина за входни данни 

към част „Пътна“, генериране на осова линия на пътя, избор на габарит на пътя, геометрично 

решение на кръстовища и подходи, .......―, което не отговаря на предмета на обществената поръчка. 

На стр.9 от Техническото предложение на участника е записано към Задача 5, че „изготвя се текстова и 

графична част състояща се в обяснителна записка с количествена сметка, разпределения по нива, 

аксонометрия, схеми и детайли отнасящи се към подмяна на вертикални и хоризонтални 

водопроводни щрангове―, което е включено към препоръчителните мерки по част ВиК съгласно 

Технически паспорт на сградата.В показаната таблица касаеща разпределение на задачи и 

отговорности между членовете на екипа (от стр.10 до стр.13) в графата „Участие в задачи― за всички 

експерти е посочено, че участват в Задача 16. Такава задача не е описана към точка „Описание на 

задачи―. За експерта по част Енергийна ефективност― е посочено като отговорност, че „след изготвяне 

на част „Енергийна ефективност― го изпраща на Ръководител екип―. Редно е тази проектна част да се 
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изпрати и на експерта по част „Архитектура―, за да бъдат отразени проектните решения в нея в проекта 

по част „Архитектура―. Съгласно Документацията за участие, в точка Обхват на проектирането е 

посочено, че е необходимо да се изготви и част „Сметна документация―. В посочените дейности и 

задачи липсва описание на такава част. 

Комисията следва да отбележи, че настоящата обществена поръчка е за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на сгради. 

 

Мотиви за отстраняване: 
Начина на изпълнение предложен от участника не кореспондира на предмета на настоящата 

обществената поръчка. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ДЗЗД „ЕЕФ 24” по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 
Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение на проектирането и организация на екипа от проектанти, на който е възложено 

изпълнението на поръчката Етап 1 – Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набиране на 

изходни  данни.В рамките на Етап 1 идентифицираме следните основни дейности:Дейност 1 – 

Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща. Дейността предвижда създаването на 

необходимата организация за изпълнението на проектирането. В рамките на нея, при необходимост, ще 

бъде актуализиран предложения от нас план-график за изпълнение на дейностите. Ще бъде проведена 

встъпителна среща с Възложителя и представителя на сдружението на собствениците за представяне на 

екипа и възприетата организация на работа по изпълнението на обществената поръчка и в частност по 

изпълнение на инвестиционното проектиране. Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация 

с Възложителя и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица. 

Ще бъдат определени отговорните лица за комуникация от страна на Възложителя включително 

представителя на сдружението на собствениците (СС) , Областния управител и Изпълнителя. 2. 

Дейност 2 – Проучвателни работи за набиране на изходни данни. В рамките на тази дейност ще 

извършим необходимите проучвателни работи за отделните компоненти на инвестиционния проект. 

Този обект е  особен с това, че всички дейности включително и тази се извършват при функционираща 

сграда – жилищна и  обща част.Етап 2 – Работен инвестиционен проект (РИП).Представен обхватът 

и съдържанието на работния инвестиционен проект (РИП), които Участникът ще изработи (Част 

КОНСТРУКТИВНА – конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили 

по време на експлоатация на сградите, ако в техническото обследване са предписани задължителни 

мерки за изпълнение, съдържаща Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно 

предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с 

допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата и Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата.Дейност 3 – Изработванена работен инвестиционен 

проект. подробно е представен  обхватът и съдържанието на работния инвестиционен проект (РИП), 

които Участникът ще изработи. дейност 3 ще се разработи въз основа на резултатите, получени от 

изпълнението на дейност 2 „Проучвателни работи".Дейност 4 – Съгласуване на инвестиционния 

проект.В рамките на Дейност 4, след изработването на работния инвестиционен проект, Изпълнителят 

в качеството си на проектант ще предприеме действия по  съгласуване на РИП с всички органи и лица, 

чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на 

обществената поръчка, в това число и с представителя на сдружението на собствениците. Когато се 

установят отговорните за съгласуване на проектите институциии, ще се обезпечи с тях комуникацията 

и проектните решения ще се съгласуват с тях още в процеса на изпълнение. Дейността е логически 

обвързана с Дейност 3 - Изработванена работен инвестиционен проект, тъй като по своята същност 

представлява последващ контрол по отношение на законосъобразността на изработения инвестиционен 

проект.Дейност 5 – Отстраняване на забележки  След предаване на РИП, Възложителят ще възложи 

на Строителния надзор да изготви доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените 

изисквания към строежите. При наличие на констатирани забележки (нередности) или препоръки към 

проекта от страна на Строителния надзор и/или Възложителя, Възложителят ще представи същите в 

писмен вид на Изпълнителя.Продължителността на процеса на проектиране е представен в план-

график.Разпределение на задачите и отговорноститеОсновни задължения и отговорности на всички 

проектанти, като Основни задължения и отговорности на Проектант по част Конструктивна:- 

Осъществява непосредствена връзка с Главния проектант.- Съдейства на екипа от експерти, относно 
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събиране на необходимата информация от извършените инженерни проучвания, в т.ч. геодезически, 

геоложки, геотехнически, хидрогеоложки и др., като за местата с недостатъчна налична информация, 

предлага да бъдат проведени допълнителни такива изследвания;- Изработва и подписва 

инвестиционния проект по част Конструктивна.- Съгласува останалите проектни части, съгл. чл. 139, 

ал.3 от ЗУТ.- Упражнява авторски надзор по време на строителството и при необходимост изработва 

екзекутивна докуменатция.- Информира Главния проектант за всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, като представя съответни решения.- При необходимост участва в 

процеса на представяне на проектите пред Възложителя или други инстанции.- Проектантът по част 

Конструктивна ще бъде на разположение през целия период на изпълнение на договора за 

проектиране и изпълнение. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на 
ДЗЗД „ЕЕФ 24” 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на   „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 
Съдържание на предложението: 
Проектирането може  да бъде обособено в няколко етапа: ЕТАП  І – Подготвителни дейности; ЕТАП  

ІІ – Проектиране; ЕТАП  ІІІ – Разрешителни документи; ЕТАП  ІV– Изпълнение на 

предвиденото строителство; ЕТАП  V– Приключване и приемане на извършените работи. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И НАЧИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЕТАП  І – 

Подготвителни дейности- участникът проучва и събира всички необходими документи за започване 

на предвидените дейности по обществената поръчка. ЕТАП  ІІ – Проектиране-Същински дейности 

свързани с проектирането: Извършване на подробни огледи и проверки на извършените 

заснемания;Проектиране; Завършване на проектите по отделните части, с изготвени обяснителни 

записки, чертежи и количествено-стойностни сметки;Предаване на инвестиционните проекти на 

Възложителя и подписване на двустранен приемно- предавателен протокол. Предвидените в 

инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:всички мерки, предписани в 

обследването за енергийна ефективност и в техническия паспорт на сградата, с оглед постигане на 

минималните изисквания за енергийна ефективност;съпътстващите мерки, които са допустими по 

проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на 

конкретния обект. Разпределение и отговорности на членовете на екипа- Предвиждаме екипа от 

ключови експерти по части да се ръководи и управлява от ръководител на екип, който в случая ще бъде 

архитекта. Ръководителя на екипа ще изпълнява и функцията на архитект и водещ проектант. Той е 

основната фигура в проектирането и отговорността за изпълнението на задачите и негова. 

Ръководител екип – архитект-Като ръководител екип ще:Организира работата на екипа;Води 

комуникацията с останалите участници и т.н. Като Архитект- Започва първи работа по сградата, като 

подготвя идеята и концепцията и я обсъжда с останалите участници. След изясняване на концепцията, 

представя на останалите проектанти подложки за работа. Той подготвя проекта по част „Архитектурна‖ 

със следното съдържание: Обяснителна записка; Разпределения - типов етаж/етажи ;Характерни 

вертикални разрези на сградата; Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите  на 

обекта след изпълнение на предвидената фасадна топлоизолация. Цветовото решение Архитектурно-

строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР; Решение за 

фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата; Инженер – Конструктор, който 

ще подготви и проектите по част „ПБЗ” и „ПУСО”- Той подготвя проекта по част „Конструктивна - 

становище‖, ПБЗ и ПУСО.Проекта по Част КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ ще съдържа-

Обяснителна записка;Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата; 

Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР. 

Проекта по Част ПБЗ ще е обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 
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и монтажни работи: Обяснителна записка; Графична част; Проекта по Част ПУСО  ще е с обхват и 

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

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. Проектант – част Електрическа- 

Той ще подготви проекта по част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, в 

съответствие с предписаните мерки в Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване. 

Проекта ще е със съдържание: Обяснителна записка; Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 

Проектант – ВиК- Той ще подготви проекта по част „ВиК в съответствие с предписаните мерки в 

Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване;Проекта ще е със 

съдаржание:Обяснителна записка, Графична част, вкл. детайли за изпълнение. Проектант ОВК- Той 

ще подготви проекта по част „ОВК‖ в случай на необходимост и проекта по част „ЕЕ‖ в съответствие с 

предписаните мерки в Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване.Той ще е със 

съдържание-Обяснителна записка, Технически изчисления,Графична част.Проектант Пожарна 

безопасност-Той ще подготви проекта по част „Пожарна безопасност‖ в съответствие с предписаните 

мерки в Техническият паспорт и Доклада за енергийно обследване-Обяснителна записка,Графична 

част.Всички проектанти по съответните части подготвят количествени сметки Част СМЕТНА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за 

видовете СМР.Авторски надзор-Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на 

строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. 

ЕТАП  ІІІ – Разрешителни документи 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя ПНИП на    
„БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД 

Липсва описание на дейностите по проектиране свързани с управляване изпълнението на договора с 

Възложителя и вътрешен контрол. Слабо е засегната комуникацията с Възложителя и заинтересованите 

страни.Не е посочена ясна последователност при изпълнение на всяка една от дейностите за 

изпълнение на проектирането. Не е посочено необходимото време за извършването на всяка една от 

дейностите.Не са представени подробно и ясно отговорностите на всеки един експерт от екипа. 

Посочен е по-скоро обхвата на проектните части съдържащ се в точка „Обхват на проектирането― от 

Документацията за участие. Липсва аргументация за изпълнение на дадена задача от определен 

експерт. 

 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ТРЕЙС – СВОГЕ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Инвестиционното проектиране ще се извърши в следните етапи:Етап 1 „Предпроектни и проучвателни 

дейности, целящи набиране на изходни данни"; Дейност 1 „Мобилизиране на екипа".•Описание на 

дейността.Дейност 1 - „Мобилизиране на екипа" включва създаването на необходимата организация за 

изпълнението на проекта.при необходимост, ще бъде актуализиран предложения от Изпълнителя план-

график за изпълнение на дейностите. Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация с 

Възложителя и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните за всяка 

дейност лица. Ще бъдат определени и отговорните лица за комуникация от страна на Изпълнителя. 

Дейност 2 „Проучвателни работи, целящи набиране на изходна информация" - В рамките на тази 

дейност Изпълнителят ще извърши необходимите проучвателни работи за отделните компоненти на 

инвестиционния проект. Изпълнителят ще осъществява комуникация и взаимодействие с Възложителя, 

Сдружението на собствениците и с другите заинтересовани страни, за да бъде събрана и оценена 

достатъчна и качествена информация, гарантираща безпроблемно изпълнение на проекта и постигане 

на максимален ефект.Етап 2 „ Работен инвестиционен проект "; В таблица е представен обхватът и 

съдържанието на работния инвестиционен проект (РИП), който Участникът ще изработи РИП( по част 

Енергийна ефективност ще съдържа: Обяснителна записка;Технически изчисления;Графична част. 

Дейност 3 гце се разработи въз основа на резултатите, получени от изпълнението на Дейност 2 

„Проучвателни работи". Резултатите от Дейност 3 представляват същинският краен продукт, който 

Възложителят цели да получи с възлагането на обществената поръчка. С оглед на това, при извършване 
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на настоящата дейност, Изпълнителят ще осъществява комуникация и взаимодействие с Възложителя и 

всички други заинтересовани страни и институции.Дейността приключва със съставяне на приемо - 

предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя.Етап 3 - Осъществяване на авторски надзор 

при изпълнението строително- монтажните работи.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕКИПА - Участникът е представил Линеен график за изпълнение на отделните 

видове дейности в етапа на проектиране и работен план-график с разпределение на задачите и 

заетостта в рамките на екипа от проектанти за предложения срок.  

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя ПНИП на   
„ТРЕЙС – СВОГЕ” ЕООД 

Участникът е описал всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, но не е предложено подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да бъде 

изпълен предмета на поръчката. Участникът не е представил аргументация за изпълнение на дадена 

задача от определен експерт. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на   „УСТРА БЕТОН”ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
С изработването на  работния инвестиционен проект, ще са ангажирани експерти, съгласно 

приложените документи. По време на този етап, проектантите ще разработят инвестиционните проекти 

в Работна фаза, съгласно изискванията в Технически указания, към документацията на настоящата 

обществена поръчка, предписанията в обследванията за енергийна ефективност и технически 

характеристики на сградата, както и Методиката на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради, в изпълнение, на която ще се осъществи поръчката. Описание на 

дейностите за изпълнение на поръчката- При разработването на инвестиционния проект, 

изпълнителите на дейностите изцяло ще се съобразят с предписанията за обновяване, дадени в 

изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.При изпълнение на инвестиционния 

проект, проектантите изцяло ще се съобразят със индивидуалната информация дадена за сградата. Част 

Архитектурна: Проектните решения ще са във връзка и в съответствие с изходните данни и ще 

съдържат информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и 

начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; Фасади - графично и цветово решение за 

оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. 

Цветовото решение ще бъде обвързано със зададената от възложителя цветова гама на съответния 

район. Архитектурно-строителни детайли ще са в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на 

отделни СМР. Решението за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата ще 

съдържа: Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни 

размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни 

части; Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта и т.н. Част 

конструктивна /конструктивно становище- В част Конструктивна ще бъдат спазени заключенията и 

предписанията в направеното конструктивно обследване на сградата. Част Електро-Ще съдържа 

проектни решения за внедряване на мерките, предписани в Доклада за обследването и Техническия 

паспорт, с обяснителна записка, графична част и спецификации.Част ВиК:Ще съдържа проектни 

решения за внедряване на мерките, предписани в Доклада за обследването и Техническия паспорт, с 

обяснителна записка, графична част и спецификации. Част Енергийна ефективност- Проекта по част 

EE ще разработи всички ЕСМ предписани от Енергийното обследване, с обяснителна записка, 

Технически изчисления и графична част. Част Пожарна безопасност- Ще бъде разработена с обхват и 

съдържание, определени съгласно Наредбата за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата, включваща Обяснителна 

записка и Графична част; Част ПБЗ-Ще бъде разработена с обхват и съдържание, определени съгласно 

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, включваща Обяснителна записка и Графична част; 

Част ПУСО-Ще бъде разработена с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за 
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управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с 

ПМС № 277 от 2012 г.; Част Сметна документация-Ще бъде изготвена по части, в т.ч. подробни 

количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР. Основни дейности и етапи, през 

които минава изготвянето на инвестиционния проект: Първи етап: Изясняване на заданието за 

проектиране;Изясняване на графика, по който ще се извърши проектирането;  Организация на процеса 

(извършва се от Ръководителя на проекта);-  Систематизира се получената информация; Определят се 

отговорностите, които поема всеки участник в проектирането;Определя се последователността на 

различните проектантски дейности; Определят се и се съгласуват файловите формати и софтуера, който 

се използва; Анализира се съществуващото заснемане и документация;  Определя се стратегия за 

допълнително обследване; Ревизира се съществуващото положение и се анализират сградните и 

площадковите инсталации; Дефинират се етапите на вътрешно предаване на проекта между експерт;  

Дефинират се етапите на вътрешна координация;  Дефинират се етапите на вътрешно одобрение и 

съгласуване на проектните части; Определя се обема и съдържанието на Работния инвестиционен 

проект за одобрение.Втори етап:Допълнително обследване на съществуващата сграда и площадката; 

Дефиниране на окончателното задание за проектиране;Изготвяне на предварителни архитектурни 

подложки;  Предварително съгласуване на архитектурния проект с експертите по другите части;  

Координация на конструктивните схеми и тези на инсталациите;  Изготвяне на окончателни 

архитектурни подложки; Преглед на Времевия график и актуализирането му, ако е необходимо.Трети 

етап:  Проектиране по всички части, описани подробно по-горе; Координация и съгласуване на 

различните части на проекта; Изготвяне на необходимите изчисления; Изготвяне на необходимите 

спецификации; Изготвяне на количествени сметки по отделните части. Четвърти етап:  Финална 

координация и съгласуване на различните части; Изготвяне на обща количествено-стойностна сметка за 

обекта; Пети етап: Окомплектоване на проектите в папки;Съгласуване на проектите от всички 

експерти;Предаване на проектната документация на Възложителя. План-график за организация на 

работата при проектирането: Първи етап: През този етап се извършва предварителна организация 

на процеса и се правят предпроектни проучвания. Етапът продължава 1 календарeн дeн. В проучването 

са включени архитектурния екип и експерти по част конструктивна, ВиК, Електро, ОВК.Втори етап: 

Той е с продължителност 5 календарни дни. Той включва, изготвяне на предварителни архитектурни 

подложки, предварително съгласуване с експерти по част конструктивна, ВиК, Електро, ОВК, 

окончателно предаване на архитектурни подложки за работа по другите части от проекта.Трети 

етап:Етапът включва проектиране по всички части, описани в т.А. Той е с продължителност 6 

календарни дни.Четвърти етап:Етапът е с продължителност 2 календарни дни. Той финализира 

съгласуването на различните части на инвестиционния проект и приключването на общата 

количествено-стойностна сметка.Пети етап:Окомплектоване на проекта в папки и предаване на 

проектната документация на Възложителя според договора. Етапът е с продължителност 1 календарен 

ден. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на    
„УСТРА БЕТОН”ООД 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ЕКОСТРОЙ”ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Предвидените дейности ще бъдат изпълнени в следната технологична последователност:-Етап  І  – 

подготвителен етап- включва периода и дейностите, които следва да бъдат организирани и изпълнени 

преди започване на съществената част от тази поръчка; Етап ІІ – подготовка на техническия проект- 

Това е периода в който следва да бъде изготвен техническия проект по всички проектни части. В този 
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период основно ще бъдат ангажирани специалистите – проектанти посочени от Подизпълнителя. Те ще 

извършат следните дейности:Оглед на място и направа на необходимите замервания и заснемане от 

всички проектанти по съответните проектни части;Уточняване на взетите архитектурни решения от 

подготвителния етап;Създаване на концепция – визия на жилищната сграда, изясняване на отделни 

детайли относно остъкляване или неостъкляване на балкони и тераси;Същинска част по проектирането 

– прилагане на заложените мерки в доклада за енергийно обследване и технически паспорт на 

сградата.Изготвяне и окомплектоване на техническия проект в следните проектни части:Част 

„Архитектурна―;Част „Конструктивно становище―; Част „ВиК―;Част „Електрическа―; Част „Енергийна 

ефективност―; Част „Пожарна безопасност―; Част „ПУСО―; Част „ПБЗ―; Част „Сметна документация―. 

Етап ІІІ – Съгласуване на техническият проект След приключване на проектирането, ръководителя 

на проектантският екип отново ще организира среща с представители на Сдружението на 

собствениците и Възложителя – Община Кърджали за представяне на документацията и съответно 

запознаването на останалите заинтересовани страни с предложения вариант. Подробно описание на 

дейностите предмет на проектирането- Работния проект за обновяването на многофамилната  

жилищна сграда ще бъде изготвен от екип от правоспособни проектанти по всички необходими 

проектни части осигурен от подизпълнителя.След изготвянето му същия ще бъде надлежно съгласуван 

с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от Общината. При 

изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва 

предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване. 

Проектът ще бъде  в следния обхват: 1. Част АРХИТЕКТУРНА -Обяснителна записка, която ще 

пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и ще съдържа 

информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с 

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

тяхната обработка, полагане и/или монтаж; Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в 

светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при 

необходимост - (М1:100) и т.н. 2. Част КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ- Обяснителна записка 

която ще съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното 

влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната 

осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане 

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

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.  Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата; 3. Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна 

инсталации-Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.Графична част, вкл. детайли за 

изпълнение.4. Част ВиК-Обяснителна записка – описание на взетите решения; Графична част; 5. Част 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-Обяснителна записка; Технически изчисления; Графична част; 6. 

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ –Обяснителна записка; Графична част; 7. Част ПБЗ -Обяснителна 

записка; Графична част; 8. Част ПУСО  с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за 

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

ПМС № 277 от 2012 г.;9. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по части, в т.ч. подробни 

количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР. ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО- Предвидените в инвестиционния проект интервенции по 

сградите, следва да включват: Всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в 

обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна 

ефективност. Съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не 

може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект. Проектно-сметната 

документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по 

реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на 

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

от валидни удостоверения за правоспособност. Всички проектни части се подписват от Възложителя и 

представител на СС, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол 

в проектирането.Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива 

се налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя. Изпълнителят, 

чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на 

обновителните и ремонтни дейности. СТРАТЕГИЯ, МЕТОДИ, ПОХВАТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

РАБОТА -Взаимовръзките между отделните експерти ще бъдат  адаптивни и гъвкави, за да се справят 

с потенциални пречки.  Предложеният екип ще бъде ключът към успеха на този проект.Важен 
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аспект е координацията между отделните експерти и връзката им с ръководителя. Същевременно, за 

изпълнение на предвидените дейности ще бъде приложен интегриран подход, който осигурява както 

третирането на всяка отделна дейност като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими 

конкретни резултати, така и логическото свързване на дейностите така, че изпълнението на всяка от тях 

да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от предишните. КОНЦЕПЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ-Подходът за 

практическата реализация на поръчката ще се основава на принципите на взаимодействие и 

сътрудничество между Възложител и Изпълнител. В нашия екип са заети специалисти с 

дългогодишен опит. Разполагаме с необходимото специално оборудване и собствени транспортни 

средства, както разполагаме с добре обучен, висококвалифициран технически и изпълнителен 

персонал за успешната реализация на услугите и удовлетворяване на изискванията на 

възложителите от дружеството ни. Осъществяване на контакт с органи и институции, които 

имат отношение към изпълнението на проекта. Авторски надзор- Във връзка с точното 

спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят, посредством 

отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще 

осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. 

Срокът за упражняване на авторски надзор е до завършване на строителството с подписване на 

необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.Изпълнението на отделните 

етапи и съставляващите ги дейности са изключително добре обезпечени не само от набор от експерти с 

разнородни професионални профили, но и от подкрепящи тяхната дейност допълнителни 

експерти.Фирмената политика в областта на техническото оборудване е да бъде осигурена съвременна 

техника и лицензиран софтуер, гарантиращи високо качество на проектния продукт. Организационна 

структура- при изпълнението предмета на задачата, ще бъде осигурена безпроблемна комуникация 

между страните. Посочена е Индикативна схема за взаимовръзките между отделните експерти на 

Изпълнителя и Възложителя 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
„ЕКОСТРОЙ”ЕООД 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

        

Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ 

– ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО 

Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 
Разработване на работен проект по отделни части. Обхват на проектирането: 1. Изготвяне на работен 

проект по част „Архитектурна‖-текстова част-обяснителна записка; графична част-ситуационно 

решение; разпределение на всички етажи и план на покривните линии; вертикални разрези; чертежи с 

подвижно и неподвижно архитектурно оборудване и обзавеждане; фасади; архитектурно-строителни 

детайли в подходящ мащаб; цветово оформление. Участника е включил в описанието всички мерки 

предписани в техническото и енергийното обследване на сградата. Описано е кои експерти са пряко 

ангажирани с изработването на частта, както  и срока за изпълнение на конкретната задача.2, Изготвяне 

на работен проект по част „Конструктивна‖-текстова част-обяснителна записка; графична част- 

чертежи в които прецизно се представят детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи 

елементи на сградата. Участника е включил в описанието всички мерки предписани в техническото и 

енергийното обследване на сградата. Описано е кои експерти са пряко ангажирани с изработването на 

частта, както  и срока за изпълнение на конкретната задача. 3. Изготвяне на работен проект по част 

„Енергийна ефектинвост‖-текстова част-обяснителна записка; графична част- технически чертежи на 

архитектурно-строителни детайли и елементи. Участника е включил в описанието всички мерки 

предписани в техническото и енергийното обследване на сградата. Описано е кои експерти са пряко 
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ангажирани с изработването на частта, както  и срока за изпълнение на конкретната задача. 4. 

Изготвяне на работен проект по част „ВиК‖-текстова част-обяснителна записка; графична част- 

технически чертежи. Участника е включил в описанието всички мерки предписани в техническото и 

енергийното обследване на сградата.  Описано е кои експерти са пряко ангажирани с изработването на 

частта, както  и срока за изпълнение на конкретната задача. 5. Изготвяне на работен проект по част 

„Електрическа‖-текстова част-обяснителна записка; графична част- технически решения необходимио 

за енергийното обновяване на сградата. Участника е включил в описанието всички мерки предписани в 

техническото и енергийното обследване на сградата. Описано е кои експерти са пряко ангажирани с 

изработването на частта, както  и срока за изпълнение на конкретната задача. 6. Изготвяне на работен 

проект по част „ОВиК‖-текстова част-обяснителна записка; графична част. Участника е включил в 

описанието всички мерки предписани в техническото и енергийното обследване на сградата.  Описано 

е кои експерти са пряко ангажирани с изработването на частта, както  и срока за изпълнение на 

конкретната задача. 7. Изготвяне на работен проект по част „Пожарна безопасност‖-текстова част-

обяснителна записка; графична част. Участника е включил в описанието всички мерки предписани в 

техническото и енергийното обследване на сградата.  Описано е кои експерти са пряко ангажирани с 

изработването на частта, както  и срока за изпълнение на конкретната задача. 8. Изготвяне на работен 

проект по част „ПБЗ‖-текстова част-обяснителна записка; графична част. Участника е включил в 

описанието всички мерки предписани в техническото и енергийното обследване на сградата.  Описано 

е кои експерти са пряко ангажирани с изработването на частта, както  и срока за изпълнение на 

конкретната задача. 9. Изготвяне на работен проект по част „План за управление на строителни 

отпадъци‖-текстова част-обяснителна записка; графична част. Участника е включил в описанието 

всички мерки предписани в техническото и енергийното обследване на сградата.  Описано е кои 

експерти са пряко ангажирани с изработването на частта, както  и срока за изпълнение на конкретната 

задача. 10. Изготвяне на работен проект по част „Сметна документация‖- обяснителна записка; 

количествени сметки и т.н. Участника е включил в описанието всички мерки предписани в 

техническото и енергийното обследване на сградата.  Описано е кои експерти са пряко ангажирани с 

изработването на частта, както  и срока за изпълнение на конкретната задача. Мерки за изпълнение на 

проектирането. Организация на екипа и отговорности- двустепенна структура на управление и контрол, 

включваща екип за ръководство и управление на проекта и изпълнителски екип. Екипът за управление 

и ръководство на проекта включва:Представляващ обединението и Ръководител на екипа, екипът за 

изпълнение- проектантски екип. Подробно са разписани специфичните задължения на всеки един от 

проектантите, също и на допълнителните експерти, които екипа е предвидил. Система за вътрешно-

фирмена комуникация. Взаимодействие с участниците в строителния процес. Приложен е линеен 

график за изпълнение на проектирането. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107” 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „НЕКСТ БИЛД” ЕООД  по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение на проектирането, съдържание на инвестиционния проект и организация на екипа 

от проектанти.Част „Архитектурна" - След обстойно запознаване със съществуващото положение на 

жилищната сграда, архитектът ще изготви своят проект и ще го предложи за обсъждане с Възложителя 

и Представителя на сдружението на собствениците. предаване на проектантите по другите 

части.Проектът ще съдържа: Обяснителна записка, Разпределения - типов етаж/етажи в случай на 
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разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и 

др. при необходимост , Характерни вертикални разрези на сградата, Фасади - графично и цветово 

решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна 

топлоизолация. Спецификация на дограмата според проектно решение на фасадите, Количествена 

сметка по част Архитектура.Периодът на проектиране по част „Архитектура" обхваща изцяло 

заложения в офертата срок, като периодично се подава и съгласува информация за проектната намеса с 

другите специалисти. Координира се работата на останалите специалисти и навременно се изясняват 

опорни моменти в проектното решения, които рефлектират върху предвижданията по другите части. 

Съгласуват се проектни решения, така че те да се приведат в съответствие с действащите нормативни 

уредби по отделните части.Част „Конструктивна" - Инженерът по част Конструктивна ще изготви 

конструктивните проекти като стриктно спазва предписанията от техническите спесификации и 

доклади от обследването на сградата. Освен това той ще направи лично оглед на сградата, за да се 

увери ,че няма пропуски и да съобрази проекта си с действителното положение на сградата. Подробно 

е описано съдържанието на проекта, както и времето за изготвяне.Част „ОВК и ЕЕ" -. Работният 

инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност", ще изпълни всички предвидени 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ) предписани в енергийното обследване за съответната сградата. 

Работният инвестиционен проект, ще съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване 

на финансова помощ (ФП) по програмата.Обхватът, съдържанието на част енергийна ефективност се 

разработва при спазване изискванията на Наредба № 7/2004 год. за енергийна ефективност на сгради. 

Част „ВиК" - проектантът по част „ВиК" ще изготви проектите по неговата част в съответствие с 

разработените архитектурни подложки, съгласно заложените в техническите спесификации и 

проверени лично от него на место задачи по съответната част. Част „Електро" - проектантът по част 

„Електро" ще изготви проектите по неговата част в съответствие с разработените архитектурни 

подложки , съгласно заложените в техническите спесификации и проверени лично от него на място 

задачи по съответната част. Необходимия период от време за изготвяне на проект по част Електро е 

обвързан с проекта по част Архитектура и Пожарна безопасност. От значение са фасадните решения, 

отразяващи изискванията на Наредба № 13-1971 от 2009. Част „Пожарна безопасност " - проектантът 

по част „Пожарна безопасност " ще изготви проектите по неговата част в съответствие с разработените 

архитектурни подложки , съгласно заложените в техническите спесификации и проверени лично от 

него на място задачи по съответната част. Необходимия период от време за изготвяне на проект по част 

Пожарна безопасност е обвързан с проекта по част Архитектура и Електро - подаване на информация 

за заложените в проекта материали според класа на огнеустойчивост на сградата - клас по реакция на 

огън, решения за изпълнение и детайли, съобразно Наредба № 13-1971 от 2009. Проектът по част 

Пожарна безопасност следва да е с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 13-1971 от 

2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 

съобразно категорията на сградата.Част „ПБЗ " - проектантът по част „ПБЗ " ще изготви проектите по 

неговата част в съответствие с разработените архитектурни подложки , съгласно заложените в 

техническите спесификации и следва да е с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи.Част „ПУСО " - Проектът по част ПУСО ще бъде изготвен в период от 

4 дни и следва да е с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни частична технически/работен проект, 

се гарантира точното изпълнение на проекта, спазйането на архитектурните, технологичните и 

строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на 

обекта в експлоатация. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”  по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 

Съдържание на предложението: 
Подготовка на инвестиционния проект във фаза работен проект включва следните части: Част 

Архитектурна, Част конструктивна /конструктивно становище,.Част ВиК, Част Енергийна ефективност, 

Част Пожарна безопасност, Част ПБЗ, Част ПУСО , Част Сметна документация. Създаване на 

оргнизационна структура- ръководител на проектантски екип- архитект- координира дейностите на 

проектантите през целия перион на изпълнение на договора. Той носи пълна отговорност за 

изпълнение на всички аспекти от изискванията на Възложителя и Наредба 4.2001г. Фаза- работен 

проект- запознаване със съществуващата ситуация и съобразяване с предписаните мерки от 

обследването от извършеното обследване, мерки за подобряване състоянието на конструкцията, мерки 

за подобряване състоянието на архитекурата. Последователност при изготвяне на технически 

инвестиционни проекти.1.част „Архитектурна‖-текстова част-обяснителна записка; графична част-

ситуационно решение; разпределение на всички етажи и план на покривните линии; вертикални 

разрези; чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно оборудване и обзавеждане; фасади; 

архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб; цветово оформление. Описано е кои експерти са 

пряко ангажирани с изработването на частта.2.  част „Конструктивна‖-текстова част-обяснителна 

записка; графична част- чертежи в които прецизно се представят детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата. Описано е кои експерти са пряко ангажирани с 

изработването на частта. 3. част „Електрическа‖-текстова част-обяснителна записка; графична част- 

технически решения необходимио за енергийното обновяване на сградата. Описано е кои експерти са 

пряко ангажирани с изработването на частта.4. част „Енергийна ефектинвост‖-текстова част-

обяснителна записка; графична част- технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и 

елементиОписано е кои експерти са пряко ангажирани с изработването на частта. 5. част „ПБЗ‖-

текстова част-обяснителна записка; графична част. Участника е включил в описанието всички мерки 

предписани в техническото и енергийното обследване на сградата.  Описано е кои експерти са пряко 

ангажирани с изработването на частта.6. част „Пожарна безопасност‖-текстова част-обяснителна 

записка; графична част.7. част „План за управление на строителни отпадъци‖-текстова част-

обяснителна записка; графична част. Участника е включил в описанието всички мерки предписани в 

техническото и енергийното обследване на сградата.  Описано е кои експерти са пряко ангажирани с 

изработването на частта.8. част „ПБЗ " ще изготви проектите по неговата част в съответствие с 

разработените архитектурни подложки , съгласно заложените в техническите спесификации и следва да 

е с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.9.част 

„Сметна документация‖- обяснителна записка; количествени сметки и т.н. Съгласуване на 

техническите инвестиционни проекти със службите за пожарна безопасност и защита на населението. 

Подробно описание на предвидените в обследването мерки. Подробно описание на задълженията на 

проектанта и действията, които ще предприеме за изпълнението им. Подробно описание на 

организацията, мобилизацията и разпределението на човешките ресурси при изпълнение предмета на 

поръчката. Необходимия технически и финансов ресурс. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС” 

Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „СЕТАТЕХ” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИП). 
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Съдържание на предложението: 

Участникът посочва: Съгласно приложения гореописаната последователност и 

продължителност на изпълнение на всяка една от проектните части…определяме срок от 15 

/петнадесет/ календарни дни за изготвяне на инвестиционния проект по всички възложени 

части във фаза Работен проект‖.На следваща страница от Начина на изпълнение е посочил: 

Съобразно с досегашния темп на работата на проектантския ни състав преценихме, че 20 

/двадесет/ календарни дни ще са напълно достатъчни за коректното и качествено изпълнение 

на изискуемите части на техническия проект. 

 

Мотиви за отстраняване: 

 
В обвързващото предложение по образец на възложителя се съдържа следният текст: „Поемаме 

ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка в съответствие с 

изискванията Ви, посочени в техническата спецификация на настоящата поръчка, изискванията на 

Възложителя в документацията за участие и всички приложими нормативни актове, както и в 

съответствие с предложената от нас оферта.‖ Участникът е подписал тази обвързваща декларация, 

което води до невъзможност за възложителя да определи срока, който участникът предлага за 

изпълнение на обществената поръчка. На оценка обаче подлежи срокът за изпълнение на СМР, посочен 

в Образец № 2. По този начин е налице противоречие, което би довело до това да бъде оценен един 

срок, като реално цялото предложение на участника е на база на различен срок, който е посочен в 

приложения линеен график. Комисията не е в състояние и да се възползва от правото си да изиска 

разяснение от участника, без това да доведе до промяна в техническото му предложение, поради факта, 

че срокът подлежи на оценка от страна на комисията. Срокът за изпълнение се явява основна част от 

предложението, като възложителят ясно е декларирал, че същият е от значение за него, залагайки срока 

за изпълнение като елемент от оценката на офертите. По този начин несъответствието в офертата на 

участника води и до необоснованост на техническото предложение, тъй като същото по никакъв начин 

не е в състояние да обоснове предложения срок за изпълнение. Очевидно е, че в тази ситуация 

комисията не разполага с възможности да разгледа и оцени обективно оферта, при условие че 

не е наясно в какъв срок ще бъде изпълнен обектът. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „КАРАМАН” ООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП). 
ЕТАП А - изготвяне на работни инвестиционни проекти - дейност 1 - мобилизация на екипа; дейност 2 

- встъпителна работна среща с възложителя. Проектен етап - С проекта ще се изясняват конкретните 

решения в степен, осигуряваща възможност за цялостното изпълнение на предвидените видове СМР и 

с изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. Дейност 3 - анализ на изходните данни; Дейност 4 - 

проектиране на всички части на ИП в работна фаза при наличие на съгласуваност между отделните 

части на проекта. В дейност 4 участват всички специалисти, ангажирани за изпълнение на 

обществената поръчка. Всички те работят успоредно и едновременно във времето, съобразно своята 

отговорност, компетентност и поставени задачи. Предвидените в инвестиционния проект интервенции 

по сградите, ще включват:- всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект;-съпътстващите 

мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати 

завършеност и устойчивост на конкретния обект. Обхватът на проектирането включва следните 

дейности:- Външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация и ремонт на фасадната 

мазилка; Ремонт на замазките по стени и отворени фуги.- Цялостна подмяна на хидроизолацията на 

покрива с обръщане на хидроизолацията при комини, асансьорна клетка, корнизни елементи;- 

Обзиждане на комините и подмяна на шапките. Почистване на пукнатините при връзките на стените и 

покривните плочи над последния етаж и запълване с еластичен материал филцбетон без наличие на 

вар. Възстановяване на мазилката. Подмяна на воронките и водосточните тръби. Подмяна на 

осветителните тела с нови, окомлектовани с  енергоспестяващи светлоизточници  и датчици за 

движение и светлина в общите части и в сутерена. Мълниезащитна и заземителна инсталация е 

необходимо да се възстанови на местата където е прекъсната и нарушена и да се извърши контрол на 

съпротивлението от  лицензирана лаборатория и ако то не отговаря на нормите да се ремонтира и 

подмени.  Ще се предвидят следните енергоспестяващи мерки (ЕСМ): ЕСМ B1: Топлинно изолиране на 

външни стени- Стени ТИП 1 - включва полагане на външна топлинна изолация с експандиран 
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пенополистирол (ЕPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK на вн. 

стени над кота ±0,00. Стени ТИП 2 - включва полагане на външна топлинна изолация с експандиран 

пенополистирол (ЕPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK на вн. 

стени над кота ±0,00. Стени ТИП 3 - включва полагане на външна топлинна изолация с експандиран 

пенополистирол (ЕPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK на вн. 

стени над кота ±0,00. Необходимо е поставяне на топлинна изолация с минимална плътност 100 kg/m3, 

с прикрепващи устройства от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, δ= 8 см и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK върху външните стени над всеки отвор (прозорец или врата). ЕСМ B2: 

Подмяна на дървената и метална дограма с нова - PVC и Al стъклопакети- Мярката предвижда подмяна 

на дървената дограма и дограмата с метална рамка на цялата сграда. Общата площ на дограмата за 

подмяна е 447,14 m2. Ще се постави топлинна изолация от екструдиран пенополистирол XPS, с 

дебелина 20 мм, с коеф. на топлопроводност λ=0,033 W/mK. Площта предвидена за обръщане около 

дограмата и полагане на топлинна изолация от 20 мм е 295,66 m2. Цената за изпълнението и е 

включено в цената на дограмата.ЕСМ B3: Топлинно изолиране на покрив: Мярката включва топлинно 

изолиране на: покрив ТИП 1 – студен покрив (върху хоризонталната плоча над последния етаж) с 

каменна вата, с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ= 0,037 W/mK;  покрив ТИП 2 – 

топъл покрив (усвоените тераси) – с каменна вата, с дебелина 100 мм, с коеф. на топлопроводност 

λ=0,037 W/mK; покрив ТИП 3 – топъл покрив (усвоените тераси последен етаж) – с каменна вата, с 

дебелина 100 мм, с коеф. на топлопроводност λ=0,037 W/mK. ЕСМ B4: Топлинно изолиране на под над 

неотопляем сутерен и под граничещ с външен въздух: Мярката включва топлинно изолиране на: под 

ТИП 1 - на пода над сутерена (т.е. плочата между отопляемото и неотопляемо помещения) с 

екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност λ= 0,033 

W/mK; под ТИП 2 - подът на първия етаж, който излиза еркерно над партерния етаж с екструдиран 

пенополистирол (XPS), с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ= 0,033 

W/mK;Изолацията се поставя отдолу на плочата и се завършва с вн. мазилка. Топлинно изолиране на 

външни стени, прилежаща стена от НОС граничеща С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ - стени ТИП 4 с 

екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ= 0,033 

W/mK – по външните стени на сутерена.Проектирането ще се извърши при отчитане на 

конкретните особености на обекта:Част Архитектурна:архитектурно-художествения образ на 

обекта (сградата);вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда; създаването на 

устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда;         

Проектът предвижда следните мерки, отнасящи се до цялостното обновяване на жилищната 

сграда:Ремонт на фасадите- В проекта ще се представят варианти за решение на тези фасадни 

елементи, които да постигнат съвместима визия за подобряване общият вид на жилищната постройка.В 

проекта ще се представи детайл за ново цветово третиране на фасадите с оглед постигане на 

съвременна визия на комплекса. Подробно ще бъдат описани предлаганите проектни решения, във 

връзка и в съответствие изходните данни и ще се представи информация за необходимите строителни 

продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти за 

изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж. С архитектурно-

строителни детайли ще се изясни изпълнението на отделни СМР.В архитектурния проект ще се 

предложи нова дограма, спесифицирана по самостоятелни обекти, етажи и фасади.Ремонт на покрив: 

демонтаж на хидроизолационните пластове и обрушената замазка;- демонтаж и подмяна на цялата 

отводнителна инсталация /олуци и водосточни тръби/.В проекта ще бъде представен план за 

отводняване с подходящ избор на местоположението на външните вертикали с оглед по - добрата визия 

на сградите.Част Конструктивна включва изработването на конструктивен проект за конструктивно 

възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградите 

и конструктивно становище за състоянието на конструкцията на сградата. Проектът ще доказва 

носещата и сеизмичната осигуреност на сградата, в следствие на промените в натоварването и/или 

конструкцията на сградата, настъпили от  предвидените по програмата СМР. Част Енергийна 

ефективност-Проектът ще осигури привеждане на сградата в съответствие с действащите норми по 

отношение на енергийната ефективност. При разработването на част Енергийна ефективност на 

инвестиционния проект, класът на енергопотребление на сградата ще бъде клас на 

енергопотребление „В" в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради. Проектът ще е съобразен с предписаните ЕСМ.Част Водоснабдяване и канализация;Част 

Електро инсталация- Ще се проектира и изпълни подмяна на осветителните тела на осветителната 

инсталация в общите части, като се окомплектова с енергоспестяващи светлоизточници с датчици за 

движение и присъствие в общите части в сутерена и стълбищната клетка.Част Пожарна безопасност-

При изготвяне на проекта ще бъдат спазени изискванията на Наредба Iз-1971 за строително-технически 
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правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар/,Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба Iз-1971. Част План за безопасност и здраве-  Ще се разработят в аналитичен и графичен вид 

инструкции съгласно Наредба №2 от 2004 г. Част План за управление на строителни отпадъци-Ще 

се разработи проект гарантиращ намаляване до минимум замърсяването на околната среда, както и 

максимално рециклиране на отпадъците.         Част Проекто - сметна документация-  Проектантите 

по всяка част изготвят Количествени сметки и Количествено - стойностни сметки за съответната част. 

Проекта се оформя и подписва от Ръководителя на екипа и се съгласува от проектантите по всички 

части. Дейност 5 – преглед на разработката от възложителя; Дейност 6 - съгласуване и оценка на ИП и 

издаване на разрешение за строеж. ЕТАП В - АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО- Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством 

проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че 

упълномощените лица притежават необходимата квалификация. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя ПНИП на   
„КАРАМАН” ООД 

 Участникът е описал всички дейности по, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация. Описана е последователността за извършването на всяка 

една от дейностите за изпълнение на проектирането, като е предложено и подробно и обосновано 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката.Налице е съответствие между всички отделни части на представения начин на 

изпълнение на проектирането. 

 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ), по обособени позиции, 

както следва:  

 

 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 
 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „АТА – СТРОЙ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Трети основен етап-саниране на блока. Този етап се разделя на следните подетапи:Подетап 1- 

подготвителен етап; подетап 2-покривни работи; подетап 3-подмянана външна дограма; подетап 4-

топлоизолация по фасади- пакет СРР-топлоизолация; пасект СРР: около прозорци и в балкони/преди 

мазилка/ пакет СРР-фини;на мазилка; пакет СРР- демонтаж на скеле; Подетап 5-тротоари около блока. 

Четвърти основен етап: Работи по общите части- подетап 1- част електро; подетап 2 част ВиК; подетап 

3- ремонт на общите части. Заключителен етап-отстраняване. Етап Подготвителен- монтаж на фасадно 

скеле; Покривни СМР-разваляне на стара хидроизолация, почистване на плоча, следва полагане на 

топлоизолационн и хидроизолационен слой, както и възстановяване на обшивките от поцинкована 

ламарина.Разваляне на съществуваща хидроизолация- извършва се внимателно, след като се 

демонтират амортизираните настилки, почиства се внимателно повърхността и се подготвя за полагане 

на нова изолация.. Доставка и полагане на топлоизолация за покрив XPS 8 см. Монтаж на нова 

хидроизолация на покрив- почистване, полагане на пароизолация, полага се със залепване първи пласт 

с битумна хидроизолация и т.н. Рулонни изолации от битум модифициранс повишена 

топлоустойчивост и т.н. Модифициране със SBS битуми и мушамите на тяхна база в сравнение с 

окисления битум и изделията от него имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва 

до отрицателна темперетура на полагане до -35 градуса и т.н.Участника е описал подробно 

необходимите материали, механизация, трудови ресурси и срок за изпълнение на целия етап. Подетап 

Подмяна на дограма: Обхват и технология, включва следните операции: демонтаж на подпрозоречни 

первази, демонтаж и монтаж на всички прозорци и балконски прозорци с врати от всички страни на 

фасадите и последващ монтаж на новите пласмасови прозорци и врати по фасадите на балконите; 
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поставяне на ролетни комарници; оформяне на стени около прозорци и врати вътрешно с гипсово 

лепило и ръбове с алуминиев профил и монтаж на подпрозоречни пласмасови первази. Технология на 

закрепване на дограмата; Предписания за закрепване на РVС прозорци; Участника е описал подробно 

необходимите материали, механизация, трудови ресурси и срок за изпълнение на целия етап. Подетап 

4- топлоизолация и финишна обработка на фади- обхват и технология- сваляне на подкожушена 

външна мазилка и изкърпване. Полагане на специално еластично лепило с фибри; топлоизолационни 

плоскости; стъклотекстилна фибърна мрежа с алкалоустойчиво покритие 4х4; дълбокопроникващ 

грунд и т.н. Технология на изпълнение; преди да започне монтажа на външната топлоизолация всички 

монтажни работи по новата дограма следва да са приключили- добре подготвена основа; поставяне на 

подвеждащ цокълен профил; подготвяне на лепило-шпакловъчна смес; нанасяне на сместта върху 

платното; изчакване на минимум 24 часа; след пълното изсъхване на лепилото платната се укрепват с 

дюбели; допулнително анкиране на 15 см от ъглите; поставяне на завършващ профил; нансяне на 

армирана шпакловка; нансяне на грунд; полагане на крайно покритие; цокълна област; демонтаж на 

фасадно скеле. Участника е описал подробно необходимите материали, механизация, трудови ресурси 

и срок за изпълнение на целия етап.Подетап 5-направа на нови тротоари с бетонови плочи; технология 

на изпълнение. Четвърти етап- изпълнение на СРР и СМР по общи части- част Електро- подмяна на 

главни разпределителни табла; подмяна на захранващи линбии; подмяна на стълбищни ключове за 

осветление; цялоста подмяна на осветление в общите части. Технология на изпълнение. Участника е 

описал подробно необходимите материали, механизация, трудови ресурси и срок за изпълнение на 

целия етап. Част Архитектурна- сваляне на стари пластове боя по стени и парапети; гипсова 

шпакловка; бояджийски работи; подмяна на външни входни врати; настилки, подмяна на ръкохватка на 

парапета. Участника е описал подробно необходимите материали, механизация, трудови ресурси и 

срок за изпълнение на целия етап. Заключителен етап. ОПисание на технологична последователност на 

вс етапи. Приложена организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката. 

Приложен линеен график и диаграма на механизацията. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на 

„АТА – СТРОЙ” ЕООД. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи. В своето техниеско предложение участника не е посочил проблеми и 

затруднение, които могат да се срещнат при изпълнение на СМР. 

 

Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Упражняване на авторски надзор- Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при 

изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 

проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. Изпълнение на СМР- Изпълнението на СМР за обновяване за 

енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство‖ от ЗУТ и започва след 

издаване на разрешение за строеж.Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към 

строежите.Изисквания към материалите, влагани в строителството. Описание на продължителността, 

технологичната последователност и взаимообвързаността на предвидените за изпълнение 

дейности съгласно линейния график- Линейния календарен график дава последователността на 

извършване на СМР. Дейност- „Доставка и монтаж на скеле и предпазна мрежа―; Дейност- „Демонтаж 

на съществуващи топлоизолационни системи по фасадни стени―; Дейност- „Очукване и изкърпване 

мазилка неостъклени тераси― започва един  ден след края на дейност „Демонтаж на съществуващи 

топлоизолационни системи по фасадни стени―; Дейност- „Подзиждане с газобетонни блокчета (Итонг) 

6 см на отвори в парапети на тераси―; Дейност- „Полагане на дълбокопроникващ грунд.Топлоизолация 
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по стени фасада (вкл. борд ) с EPS - F 100 mm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK, мрежа и 

шпакловка, включително новоизградени парапети на затворени тераси, вкл. ъглозащитен РVС профил с 

мрежа по ръбове фасади и водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени―; Дейност- 

„Топлоизолация EPS - F 20 мм около дограма с широчина до 20 cm,  мрежа и шпакловка ,вкл. 

ъглозащитен РVС профил с мрежа по ръбове прозорци―; Дейност- „Очукване и изкърпване на 

нарушена механично мозайка по стени сутерен. Полагане на дълбокопроникващ грунд. Топлоизолация 

по стени фасада  с XPS 100 mm с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mK, мрежа и шпакловка по 

цокъл, вкл.ъглозащитни и водооткапващи профили―; Дейност- „Топлоизолация XPS 20 мм около 

дограма с широчина до 20 cm сутерен, мрежа и шпакловка по цокъл, вкл.ъглозащитни и 

водооткапващи профили―; Дейност- „Полагане на дълбокопроникващ грунд.Топлоизолация с EPS - F 

100 мм с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK, мрежа и шпакловка на еркер―; Дейност- „Трикратно 

боядисване с фасаген еркер―; Дейност- „Ремонт на парапети на неостъклени тераси по инвестиционен 

проект, включително: външна шпакловка, вътрешна ВЦ мазилка и трикратно боядисване вътрешно 

тераси―; Дейност- „Шпакловка тавани неостъклени тераси―; Дейност- „Латекс тавани неостъклени 

тераси―; Дейност- „Минерална мазилка върху топлоизолация по фасади и страници―; Дейност- 

„Полагане на водоустойчива силикатна мазилка по цокъл―; Дейност- „Демонтаж фасадно скеле―; 

Дейност- „Демонтаж прозорци, врати и остъкление тераси, демонтаж стъкла и метални хоризонтални 

профили на тераси, демонтаж на парапети от стоманена ламарина по остъклени тераси, включително 

спускане от височина, транспортиране и депониране в сметище за строителни отпадъци. Доставка и 

монтаж на PVC дограма, 5 камерна, стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване <1,40 W/m2K.―; 

Дейност- „Доставка и монтаж на входни врати от алуминий с прекъснат термомост и стъклопакет―; 

Дейност- „Външни подпрозоречни первази от алуминий с шир до 25 cm и с шир до 15 cm по остъклени 

тераси―; Дейност- „Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с шир до 20 

cm―; Дейност- „Трикратно боядисване вътрешно рамки врати и прозорци―; Дейност- „Почистване на 

покриви от строителни отпадъци и посипка речен чакъл, включително спускане от височина, 

транспортиране и депониране в сметище за строителни отпадъци―; Дейност- „Демонтаж поц. ламарина 

на борд и поли покрив, комини. Демонтаж олуци, водосточни тръби и казанчета―; Дейност- „Очукване 

и изкърпване мазилка-надзид над таванските плочи (вкл. борд )―; Дейност- „Полагане на 

дълбокопроникващ грунд. Топлоизолация по стени фасада-надзид над таванските плочи (вкл. борд ) с 

EPS - F 100 mm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK, мрежа и шпакловка, профили―; Дейност- 

„Полагане на топлоизолация XPS с дебелина 100 mm ( λ=0,032 W/mK) от външната страна на покрив―; 

Дейност- „Армирана циментова замазка над топлоизолация―; Дейност- „Хидроизолация покрив на два 

пласта 4кг/м2, вкл по бордове―; Дейност- „Доставка и монтаж на покривен сандвич панел с пълнеж от 

пенополиуретан с дебелина 4 см над тераси (последен етаж)―; Дейност- „Минерална мазилка-надзид 

над таванските плочи (вкл. борд )―; Дейност- „Изработка и монтаж поц. ламарина на борд покрив, 

комини―; Дейност- „Очукване мазилка по коминни тела на покриви, измазване, топлооизолиране с 

минерална вата с дебелина 5 см, изработване и монтаж на предпазни "шапки"; Дейност- „Доставка и 

монтаж на олуци, водосточни тръби и казанчета―; Дейност- „Демонтаж на стари осветителни тела в 

стълбищна клетка и етажни коридори―; Дейност- „Прокопаване на канали в стени и тавани―; Дейност- 

„Доставка и монтаж на нови захранващи кабели с предпазна гофрирана тръба (гофрирана 

полиетиленова тръба) за осветителна инсталация на входа―; Дейност- „Очукване мазилка и остъргване 

боя стени коридори и стълбищна клетка―; Дейност- „Изкърпване и шпакловане на канали в стени и 

тавани―; Дейност- „Изкърпване мазилка и шпакловка коридори и стълбищна клетка по стени и тавани―; 

Дейност- „Вътрешно боядисване коридори и стълбищна клетка по стени и тавани―; Дейност- 

„Боядисване блажно парапети―; Дейност- „Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип пура с 

единична електрическа мощност 10 W с вграден сензор за присъствие (360 deg)―. Разпределението на 

механизацията и персонала в етапите на изпълнение са представени в специална схема. 

ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Топлинно изолиране на външни стени: Монтаж и 

демонтаж на скеле; Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални 

участъци на фугите между отделните секции; Доставка и монтаж на тополоизолационна система, (вкл. 

лепило, армировъчна мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени и еркери и 

включително обръщане по отвори на прозорци. Демонтаж на съществуваща топлоизолация по фасади- 

Планира се полагане на топлоизолация на неизолираните външни стени на сградата с 

топлоизолационна система базирана на експандиран полистирен – EPS – F с дебелина 0,10 m и 

коефициент на топлопроводност не по – висок от 0,035 W / mK, като на топлоизолиране подлежат и 

всички стени (парапети на тераси), които са усвоени към отопляемия обем и т.н. Подготовка на 

основата- Основата трябва да е здрава и чиста, с добра механична якост и т.н. Подвеждане на 

фасадата -За правилното подвеждане на фасадата спомага цокълния профил, ползването и правилното 
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монтиране, на който е предпоставка за последващо качествено изпълнение на топлоизолационната 

система. Допълнително механично укрепване-  Механичното укрепване около отворите на сградата е 

необходимо с цел допълнително подсигуряване най-слабите места по фасадата. Армиране и 

шпакловане- Полагането на стъклотекстилната мрежа става чрез нанасяне на шпакловъчната смес и 

т.н. Полагане на водоустойчива силикатна мазилка по цокъл по външни стени на неотопляем 

сутерен (цокъл сграда), включително грундиране- Планира се изпълнението на полагане на 

топлоизолационна система от ХPS с дебелина 0,10 m по надземните стени на сутерена. Полагане на 

минерална мазилка върху топлоизолация по външни стени и страници на врати и прозорци, по 

външни стени (борд на вентилируем покрив), включително грундиране- Планира се полагане на 

топлоизолация на неизолираните външни стени на сградата с топлоизолационна система базирана 

на експандиран полистирен – EPS – F с дебелина 0,10 m и коефициент на топлопроводност не по – 

висок от 0,035 W / mK, като на топлоизолиране подлежат и всички стени (парапети на тераси), които 

са усвоени към отопляемия обем. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА: Демонтаж на дограми; Подмяна на 

дограма с PVC дограма с стъклопакет с "К" стъкло, Външни подпрозоречни первази от алуминий с шир 

до 25 cm, Външни подпрозоречни первази от алуминий с шир до 15 cm по остъклени тераси, Доставка 

и монтаж на входни врати от алуминий с прекъснат термомост и стъклопакет. Изкърпване и 

шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с шир до 20 cm. Трикратно боядисване вътрешно 

рамки врати и прозорци. Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с 

шир до 20 cm.- За оформяне на изпъкналите ръбове, върху тях се поставят специални профили, които 

изпълняват и защитни функции — предпазват ги от лесно нараняване и т.н. ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ- Последователност на операциите: Почистване на покрива от 

строителни отпадъци и посипка речен чакъл, включително спускане от височина, транспортиране  и 

депониране в сметище за строителни отпадъци и демонтажни работи по покрив-обшивки, воронки и 

др. свалянето им и извозването им на депо и т.н. Полагане на топлоизолация – Грундиране; Полагане 

на топлоизолация; Направа на армирана циментова замазка; Подмяна на олуци, водосточни тръби и 

казанчета за отвеждане на дъждовните води. Доставка и полагане на хидроизолация покрив на два 

пласта 4кг/м2, вкл по бордове. Подмяна на обшивки от поцинкованата ламарина  на покрива:- 

Заготовка на детайла; Проверка на основата; Монтаж на елементите ;Мазилки-Преди започване на 

мазаческите работи на закрито ще са завършени и приети основните видове строително монтажни и 

покривни работи на сградата, в това число ще завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, ОВ, 

Електро) и т.н. Шпакловки- Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната 

варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта. Бояджийски работи- Преди 

започване на боядисването вътре или вън се поправят всякакви повреди по повърхността. Всички 

шпакловъчни работи, замазки и т.н. трябва да са приключени и повърхностите да са изсъхнали преди 

нанасяне на грунд и боя. Боядисване  парапети с блажна боя; Боядисване с блажни бои на стари 

дървени плоскости и стени. Подмяна на стълбищно осветление и автоматизация на управлението 

му посредством сензори за присъствие и светлочувствителни елементи- Осветителните тела се 

монтират съгласно предвиденото в работните проекти . Монтират се лихт-бутони на всеки етаж на 

стълбищната клетка и от всяко жилище за управление на инсталацията. Монтира се и стълбищен 

автомат, разположен в главното електромерно табло и т.н. Доставка и монтаж на покривен сандвич 

панел с пълнеж от пенополиуретан с дебелина 4 см над тераси (последен етаж)- Преди монтажа на 

термопанелите се извършва демонтаж на стария ламаринен покрив над на тераси на последни жилищни 

етажи и т.н. Подзиждане с газобетонни блокчета (Итонг) 6 см на отвори в парапети на тераси. 

Начин на организацията и управлението на строителния процес. координация на дейностите, 

взаимодействие с различните участници в процеса. Описание на управленската структура и начина 

на управление на комуникацията между както между експертите на изпълнителя, така  и 

комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. Комуникацията между 

експертите на изпълнителя-приложена схема. Мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси.Роля на Ръководител на проекта (екипа) по време на изпълнение на строително-монтажните 

работи (описана подробно); За периода на строителство ще бъде назначен Ръководител ПТО, 

подчинен пряко на Ръководител проект; Специалист по контрол на качеството и съответствие на  

материалите (дейности описани подробно);  Специалист по здравословни и безопасни условия на 

труд (дейности описани подробно);  Технически ръководител (дейности описани подробно);  

Организация   на   етапа   на   въвеждане   в   експлоатация   и   постигане   на проектните 

показатели. Методи и организация на текущия контрол. Мерки намаляване затрудненията за 

обслужване дейността на живущите. Проблеми и затруднение, които могат да се срещнат при  

изпълнение на СМР. 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на 

„АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „СТРУМА ИМОТИ” ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Задължителни дейности, които се предвиждат са: Архитектура- предписания за полагане на 

топлоизолация; подмяна на дограма; измазване на комини с варо-циментентова мазилка; да се подменя 

общивката от ламарина по покрива с нова; да се вземат мерки за парапетите; полагане на 

хидроизолация и обшивка от подцинкована ламарина по бордовете; Конструкции- укрепване на 

комини и възстановяване на бетонови шапки; почистване на ръжда по армировката; обработка на вс. 

Видими армировъчни пръти и т.н.; електрически инсталации-подмяна на осветителни тела с 

енергоспестяващи или лед  осветителни тела и датчици за движение в общите помещения; монтиране 

на мълниезащита на сградата и т.н.;ВиК инсталации- да се монтират нови водосточни тръби. Дейности 

по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт.Организация на работата- Етапи на 

изпълнение- първи подготвителен етап; втори етап- дейности по конструктивно 

възстановяване/усилване/основен ремонт-обработване на фуги м-у стенните елементи и пукнатини в 

стълбищни клетки; възстановяване на целостта на балконските пана и т.н.(подробно е описан 

инженеро-техническия състав,работната сила и времетраенето на етапа);трети етап- дейности по 

обновяване на общите части на блока- работата на единия екип ще започне вътре по стълбищните 

клетки на блока. Друг екип ще изпълнява работите по обновяване и ремонт на козирките на входовете. 

Тези работи ще се изпълняват след като фасадата на даден блок ще е топлоизолирана и скелето по нея е 

демонтирано (подробно е описан инженеро-техническия състав,работната сила и времетраенето на 

етапа).Четвърти етап- електроинсталации-мълниезащитна и заземителна инсталация(описание на 

необходимия човешки ресурс и времетраенето); Мерки за енергийна ефективност на стълбищното 

осветление-подробно е описан процеса на дейностите, като е отбелязан човешкия ресурс и 

времетраенето. Пети етап-топлоизолиране на външни стени на сградата-демонтаж на парапети; 

частично изчукване и изкърпване на компрометирана мазилка; полагане на грунд; шпакловка на тавани 

на неостъклени тераси и т.н. Монтажа/демонтажа на скелето и топлоизолирането ще започнат от 

входните фасади, за да се даде фронт за работа по козирките на входовете (подробно е описан 

инженеро-техническия състав,работната сила и времетраенето на етапа).Шести етап- топлоизолиране 

на под. Екипа от работници ще работи предимно по цокли,еркери и тераси на всички входове, като 

работите ще се изпълняват вход по вход, тераса по тераса. Етапа ще стартира с полагането на грунда и 

полагането на топлоизолацията по цокли и т.н. демонтирано (подробно е описан инженеро-

техническия състав,работната сила и времетраенето на етапа). Седми етап- топлоизолиране на покрив 

на сграда- демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрив на сграда; частично изчукване и 

изкърпване на компрометирана мазилка и на циментова замазка, измиване и полагане на 

дълбокопроникващ грунд и т.н.(подробно е описан инженеро-техническия състав,работната сила и 

времетраенето на етапа).Осми етап- подмяна на дограма на сградата- работата ще започне с демонтаж 

на дървена дограма. Дограмата ще бъде изпълнена етаж по етаж, помещение по помещение. След 

подмяната на жилищната дограма ще бъде подменена и входната. Последователно ще бъдат изпълнени 

обръщането от вътре около прозорците и вратите, шпакловка с ръбохранители, боядисване с латекс 

(подробно е описан инженеро-техническия състав,работната сила и времетраенето на етапа).  Деветти 

етап- предаване на обекта и почистване на площадката. Технология на изпълнение на СМР-

методология на работа: 1. Технология на обработка на фуга между панелите и пукнатини- ще се 

изпълни с циментов разтвор и ПВЦ мрежа; 2. Демонтаж и монтаж на вратите и 

прозорцитеСглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне,затваряне, 

както и уплътняването между прозорците и зидарията и отвора ще отговарят на спецификацията на 
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проекта и т.н.3. Технология на полагане на топлоизолационната система с EPS плоскости- подготовка 

на основата; залепване на топлоизолационните плочи; дюбелиране на топлоизолационните плочи; 

оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране; грундиране; финишно покритие;монтаж скеле. 5. 

Технология на топлоизолиране на под-поставяне на топлоизолация от страната на сутерена- преди 

започване на работа ще се почисти основата, ще се положи дълбокопроникващ грунд по тавана и 

сутеренните помещения, плочите ще се нареждат плътно една до друга, ще се дюбелират и ще се 

шпакловат със стъклофибърна мрежа и т.н. 6. Технология на изпълнение на мазилкиВътрешната 

циментова мазилка ще се изпълни със суха циментова смес. Основата преди изпълнение ще бъде добре 

почистена. Мазилките ще се поставят след изпълнение на всички инсталационни работи и приемане на 

основата. Мазилките ще се изпълняват по стените и таваните от минерално свързващо вещество ит.н.; 

6. Технология на изпълнение на шпакловки- шпакловките се  нанасят на равномерен тънък слой и т.н.7. 

Технология на изпълнение на бояджийските работи- ще се нанася грунд по цялата повърхност. За по-

добрия краен резултат освен подготовката на основата и избора на боя, основна роля играе и избора на 

правилен инструмент и т.н. 8. Технология на изпълнение на замазки;9.Топлоизолиране на покрива- 

покрива е тип „студен‖ и ще се топлоизолира с XPS 10см. Старата хидроизолация се демонтира, както 

и компроментираната стара замазка и т.н.10. Технология на монтаж на хидроизолация- подготовка на 

основата, грундиране, полагане на хидроизолация; 11.Технология на монтаж на водосточни тръби и 

аксесоари за отводняване на покрив; 12. Технология на изпълнение на монолитна мозайка, за ремонт на 

стъпала от мозайка-подготвителни работи, полагане на хастар, полагане на обикновена 

мозайка,шлифоване на мозайка; 13.Технология на боядисване на метални парапети; 14.Технология на 

почистване и лакиране на дървени ръкохватки. 15. Изпълнение на работите по електро-инсталацията- 

мълниезащитна инсталация; подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи. МЕРКИ ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВААНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ. 

ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ.Учасника е приложил Линеен график за 

изпълнение на СМР, както и диаграма на работната ръка.  

  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  

„СТРУМА ИМОТИ” ООД. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Участникът не е посочил необходимото 

техническо оборудване, с разпределението му по всички видове строителни работи и разпределението 

на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни 

работи.Мерките за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите не са 

конкретизирани. 

 

 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ – 

КОНСУЛТ” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на изпълнение на СМР- ЕТАП 1)ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР-

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените 

проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните 

части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават 

необходимата квалификация. ЕТАП 2) ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И 

МОБИЛИЗАЦИЯ- Дейности по подготовка на площадката; Предвидената продължителност на етапа 

е 5 календарни дни. Организация на строителната площадка. ЕТАП 3) ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА 

ПОКРИВА НА СГРАДАТА- Почистване от строителни отпадъци, очукване на мазилка, демонтаж на 

хидроизолация и ламаринени обшивки;Полагане на  топлоизолация XPS с дебелина 100 мм (λ=0,032 

W/mK) от външната страна на покрив;Армирана циментова замазка над топлоизолация;Полагане на 

хидроизолация два пласта 4 кг/м2; Доставка и полагане на поцинкована ламарина на борд покрив и 

комини;"Очукване на мазилка по коминни тела на покриви, измазване, топлоизолиране с минерална 

вата с дебелина 5 см, изработване  и монтаж на предпазни шапки;Натоварване и превоз на строителни 

отпадъци;Ремонт на козирките над входовете (хидроизолация, мазилка, отводняване);Доставка и 
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монтаж на покривен сандвич панел с пълнеж от пенополиуретан с дебелина 4 см над тераси (последен 

етаж);Елементи на отводнителната система на покрива; Проверка и ремонт при необходимост на 

мълниезащитната инсталация. ЕТАП 4) МОНТАЖ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ- Демонтаж 

на парапети от стоманена ламарина по остъклени тераси; Затваряне с подходящ ламаринен профил на 

вертикалните и хоризонталните участъци на фугите между отделните секции; Полагане на 

дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолация, вкл новоизградени парапети по затворени 

тераси; Полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 100 mm, λ = 0,035 W/mK,  

дюбелирана, с PVC мрежа и шпакловка и водооткапни профили, вкл новоизградени парапети по 

затворени тераси; Измазване с минерална мазилка; Шпакловка и латекс тавани неостъклени тераси. 

ЕТАП 5)ПОДМЯНА НА ДОГРАМА- Демонтаж прозорци, врати и остъкление тераси, метални 

хоризонтални профили на тераси; Доставка и монтаж на PVC дограма, 5 камерна стъклопакет, с 

коефициент на топлопреминаване  ≤ 1,40 W/m2K; Топлоизолация EPS - F 20 mm около дограма с 

широчина до 20 см; Доставка и монтаж на входни врати от алуминий с прекъснат термомост и 

стъклопакет; Външни подпрозоречни первази от алуминий с ширина до 15/ до 25 см; Изкърпване и 

шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с ширина до 20 см и трикратно боядисване;ЕТАП 

6) ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ- Топлинно изолиране на пода - полагане на външна топлинна 

изолация от EPS с дебелина 100 mm  по надземните стени на сутерена и топлинно изолиране на подове 

над външен въздух. Трикратно боядисване с фасаген по дъна еркери и полагане на водоустойчива 

силикатна мазилка по надземни стени сутерен; Подмяна на  сутеренните прозорци с PVC дограма, 5 

камерна, стъклопакет. ЕТАП 7) ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА- Уплътняване на 

компрометираните фуги между фасадните панели; Почистване на ръжда, шприцоване на места с липса 

на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на 

ремонтни работи за възстановяване на повредени мазилки.ЕТАП 8) РАБОТИ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ 

НА ВХОДОВЕТЕ- Ремонт на стълбищните парапети в общите части на входовете; Отстраняване на 

компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и  направа на  локални кърпежи и 

шпакловка; Цялостно боядисване на общите части на входовете; Подмяна на осветлението на общите 

части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници, със съвременно управление.ЕТАП 9) Ремонт 

или подмяна на компрометираната мазилка по цокъла на сградата. ЕТАП  10) Почистване и 

предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. Ключови моменти 

по време на приемане на обекта- Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с 

текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на 

Изпълнителя. Завършен вид работа няма да бъде приет, докато не се извършат необходимите 

измервания и проби за сметка на Изпълнителя, като сме длъжни да уведомим представителя на 

Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат. Задължения и 

отговорности на ръководния екип за изпълнение на СМР: изпълнение на строително-монтажни 

работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги 

и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с работните проекти и 

спецификации; въвеждане на обектите в експлоатация; отстраняване на възникнали дефекти, по време 

на гаранционния срок. Организационна схема при изпълнение на строителството. Ръководителят 

на проекта (екипа): Отговорен е и ръководи цялостното изпълнение на всички строително-монтажни 

и административни дейности, необходими за приключване на обекта в етап строителство - от 

подписване на Протокол Образец 2 до предаване на обекта с Протокол Образец 15; Оказва съдействие 

на строителния надзор за подготовка на необходимите документи за съставяне на Окончателния доклад 

и Техническия паспорт и т.н. За периода на строителство ще бъде назначен Ръководител ПТО: 

Управлява и ръководи работата на специалисти ПТО; Съвместно със специалист по качеството изготвя 

формата на необходимите документи за отчитане на строителството и помощни документи към 

актовете за плащания и ги представя за одобрение от Възложителя и т.н. Инженер по контрол на 

качеството и съответствие на материалите - Съвместно с Ръководител ПТО изготвя формата на 

необходимите документи за отчитане на строителството и помощни документи към актовете за 

плащания и ги представя за одобрение от Възложителя; Контролира доставките на материали, 

съответствието им с одобрените от Надзора, наличието на необходимите придружаващи документи за 

качество, съответствие на количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди. Специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд - Да организира работата по установяване и оценка на 

професионалните рискове, в т.ч. да разработва проекти, програми и конкретни мерки за намаляване и 

предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите; Да разработва вътрешни правила за 

здравословни и безопасни условия на труд и т.н. Технически ръководител - Управлява и ръководи 

работата на екипите; Изготвя дневни отчети и екзекутиви на извършената работа;  Следи за 

съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с работния проект; Освен това, 
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Техническият ръководител-  участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане; Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни 

технологии и проекти и т.н. Взаимовръзки и взаимодействие между отделните експерти- Подходът 

на екипа ни за изпълнението на договора е интердисциплинарен кумулативен подход на работа, 

предвиждащ:Прилагане на комплекс от показатели, осигуряващи цялостната представа за състоянието 

на проекта;Систематизация на информацията за състоянието и развитието на проекта и Общината 

;Осигуряване на регулярна и нагледно представена информация за услугата по предмета на 

поръчката;Информационно осигуряване на извършваните услуги и на Общината за развитие на 

проекта/договора, изработване на оптимални проектни решения, съобразени, както с нуждите на 

региона и локалната специфика.Методите, на които ще се основава подходът ще се изразяват и в 

следните примерни, конкретни измерения:Организационно-технологичен;Оперативно-

контролен;Диференциация и т.н.Описание на видовете СМР- ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА 

ВЪНШНИ СТЕНИ-Монтаж и демонтаж на скеле; Демонтаж на скеле; Подготовка на основата; 

Подвеждане на фасадата; Допълнително механично укрепване; Армиране и шпакловане; Грундиране и 

полагане на мазилка; Направа на външна минерална мазилка върху топлоизолация; ПОДМЯНА НА 

ДОГРАМА- Демонтаж на дограми; Монтаж на дограми; Изисквания за изпълнение; Столарски работи. 

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА- Демонтажни работи- Направа на замазки; 

Армирани Замазки; Грундиране; Залепване на рулонни, битумни хидроизолации; Подмяна на 

поцинкованата ламарина по бордовете на покрива; Мълниезащитна инсталация; 

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ- Дейности по конструктивно възстановяване; Ревизия и ремонт 

на парапети; Ремонт или подмяна на компрометираната мазилка по цокъла на сградата. РАБОТИ В 

ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ВХОДОВЕТЕ- Подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на 

енергоефективни светлоизточници, със съвременно управление- Осветителна инсталация; Мазилки; 

Шпакловки; Бояджийски работи. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНАТА НАСТИЛКА ОКОЛО 

СГРАДАТА - при необходимост- Подложка с пясък. Обосновка на сроковете и на необходимите 

ресурси- Обезпечаване с подходящи човешки ресурси - ръководството разполага с 

персонал;Обезпечаване с машини и съоръжения и т.н.Мерки за осигуряване на безопасността на 

живущите в сградата, преминаващите пешеходци и автомобили и работниците на обекта. 

 

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

„ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ – КОНСУЛТ”. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „МАКС КОВЪРИНГ” ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Упражняване на авторски надзор. Изпълнение на СМР: 1. Дейности по подготовка на площадката. 

Описание на продължителността, технолиогичната шоследователност и взаимообвързаността на 

предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график- представени са в табличен вид. 

Технологична последователност на изпълнение на отделните видове СМР- 1.Дограма: деммонтаж на 

дограми;изкърпване и шоакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с шир 20 см; 2, Топлинно 

изолиране на външни стени: монтаж и демонтаж на скеле; доставка и монтаж на топлоизолационна 

система; подготовка на основата; подвеждане на фасадата; допълнително механично укрепване; 

армиране и шпакловане; полагане на  водоустойчива силикантна мазилка по цокъл; грундиране и 

полагане на мазилка; полагане на минерална мазилка върху топлоизолация 3.Топлинно изолиране на 

покрив; 4.Полагане на топлоизолация, направа на армирана циментова замазка, подмяна на 

компрометирани воронки; 5. Доставка и полагане на хидроизолация по покрив на два пласта 4кг/м2, 

вкл по бордове; 6.Подмяна на обшивките от поцинкована ламарина на покрива; 7.Подмяна на 
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стълбищо осветление; 8. Осветителна инсталация; 9,Доставяне на електроматериали, тръби, табла; 

10,Доставка и монтаж на покривен сандвич панел с пълнеж от пенополиуретан с дебелина 4 см на 

тераси; 11. Довършителни работи- мазилки, шпакловки, бояджийски работи, боядисване парапети с 

блажна боя, ремонт на балконски парапети. Представено е в табличен вид разпределението на 

персонала и механизацията при изпълняване на СМР. Задължения и отговорности на ръководния 

персонал по време на строителството: 1. Рководител проект- цялостното изпълнение на всички 

строително-монтажни работи и административни дейности и т.н. 2. Специалист ПТО-изготвя формата 

на необходимите документи и т.н.3, Специалист по контрол на качеството и съответствие на 

материалите- съвместно със специалист ПТО изготвя формата на необходимите документи и т.н 4. 

Специалист ЗБУТ- да организира рабоата по установяване и оценка на професионалните рискове и 

т.н.5. Технически ръководител- управлява и ръководи работата на екипите и т.н. Мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейността на живущите. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  

„МАКС КОВЪРИНГ” ООД. 
Изпълнението на СМР е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип / 

технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица от строителния екип по някои 

видове строителни работи. Представеното разпределението на задачите и отговорностите на отделните 

лица от строителния екип по някои видове строителни работи е общо. Разписването на задълженията и 

отговорностите на експертите е общо, а няма конкретна насоченост към конкретната обществена 

поръчка.Описанието на отделните части, е мн общо, не са конкретизирани мерки съгласно 

техническото и енергийно обследване. Описаните дейности по отделните части са лишени от 

конкретика свързана със спецификата на обекта по настоящата Обособена позиция. Те могат да бъдат 

приложени за всеки един обект от Националната програма по енергийна ефективност. 

 

  

Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СОФТ - Ю” ООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕТАПИ   НА   НАЧИНА   И   ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА   НА   

ИЗВЪРШВАНЕ   НА   СМР   И ТЕХНОЛОГИЯТА ИМ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ- АВТОРСКИ 

НАДЗОР-Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по 

отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица 

притежават необходимата квалификация.Осъществяването на авторски надзор е през цялото време на 

изпълнение на СМР. МОБИЛИЗАЦИЯ- Преди започване на дейностите, ще се представят 

необходимите документи съгласно изискванията на договора.ТЕХНОЛОГИЯТА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ: ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ: 

Монтаж и демонтаж на скеле; Оформяне на делатационните фуги с профил от подходящ 

материал.Подготовка на основата=Основата трябва да е здрава и чиста, с добра механична 

якост.Проверява се качеството на съществуващата основа и т.н. Подвеждане на фасадата-За 

правилното подвеждане на фасадата спомага цокълния профил, ползването и правилното монтиране, на 

който е предпоставка за последващо качествено изпълнение на топлоизолационната 

система.Технология на лепене-Нанасянето на лепилото върху изолационния материал става чрез т.нар. 

рамково -точков метод и т.н. Допълнително механично укрепване-Механичното укрепване около 

отворите на сградата е необходимо с цел допълнително  подсигуряване най-слабите места по фасадата 

и т.н. Армиране и шпакловане- Полагането на стъклотекстилната мрежа става чрез нанасяне на 

шпакловъчната смес, след което се вгражда в нея, като отделните ивици от армиращата мрежа трябва 

да се застъпват. След изсъхването на първия слой може да се нанесе втори изравняващ такъв. 

Грундиране и полагане на мазилка- Грундът се полага след пълното изсъхване на основата, като 

неговата роля е да уеднакви попивателната способност и да осигури по-стабилна връзка на основата 

с декоративната мазилка и т.н. Направа на външна минерална мазилка върху топлоизолация- 

Външната минерална мазилка се изпълнява от разтвори с минерално свързващо вещество, съгласно 
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изготвеният проект и т.н. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА- Демонтаж на дограми; Монтаж на дограми. 

ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ: Проверка и при нужда почистване на основата - основата 

следва да бъде, равна, чиста и суха и т.н. Грундиране - Полагането на грунд върху основата има за цел 

да подобри адхезията между нея и топлоизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното 

действие върхуадхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност. - Полагане   

на   топлоизолация   Съгласно   докладите   от   обследване   за   енергийна ефективност.се предвижда 

поставяне на екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност 

0,028 W/Mk. Направа на армирана циментова замазка - Използват се армировъчни заварени мрежи с 

фабрично огънати столчета позволяващи лесно разполагане в пласта на замазката и се  поставят 

чрез  препокриване  на широчина  20  см. Подмяна на поцинкованата ламарина по бордовете на 

покрива -Заготовка на детайла;Проверка на основата; Монтаж на елементите ;Мълниезащитна 

инсталация; Заземителна инсталация; ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД-Предвижда се 

поставянето на топлинна изолация от EPS с дебелина 10 см и λ= 0,035W/Mk на тавана на сутерена и т.н. 

РЕМОНТ НА КОЗИРКИТЕ НАД ВХОДОВЕТЕ -Направа на замазки-Преди полагането на цименто- 

пясъчния разтвор бетонната повърхност се очуква, почиства се много добре от строителни отпадъци, 

измита се и се измива с вода и т.н. Грундиране; Залепване на рулонни, битумни хидроизолации- 

Пластовете битумни мушами най-често варират от 2 до 6 мм. Рулонните хидроизолации трябва да 

имат добра устойчивост срещу механични въздействия, а също така да бъде атмосфероустойчива, 

огъваема и да следва деформациите на основата без да се нарушава.  Необходима строителна техника и 

работна ръка, участника е представил в подробна таблица. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА. Представена е схема на взаимовръзките между ръководител екип, Възложител и 

заинтересовани страни. Роля на Ръководител на проекта (екипа) по време на изпълнение на строително-

монтажните работи: Отговорен е и ръководи цялостното изпълнение на всички строително-монтажни и 

административни дейности, необходими за приключване на обекта в етап строителство – от 

подписване на Протокол Образец 2 до предаване на обекта с Протокол Образец 15 и т.н. За периода на 

строителство ще бъде назначен Ръководител ПТО, Управлява и ръководи работата на специалисти 

ПТО;Съвместно със специалист по качеството изготвя формата на необходимите документи за 

отчитане на строителството и помощни документи към актовете за плащания и ги представя за 

одобрение от Възложителя и т.н. Специалист по контрол на качеството и съответствие на 

материалите Съвместно  с  Ръководител  ПТО  изготвя  формата  на необходимите документи  за 

отчитане на строителството и помощни документи към актовете за плащания и ги представя за 

одобрение от Възложителя и т.н.Специалист  по  здравословни  и  безопасни условия на труд: Да 

организира работата по установяване и оценка на професионалните рискове, в т.ч. да разработва проекти, 

програми и конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на риска за живота и здравето на 

работещите и т.н. Технически ръководител:Управлява и ръководи работата на екипите; Изготвя 

дневни отчети и екзекутиви на извършената работа и т.н. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  

„СОФТ - Ю” ООД. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи. В своето техниеско предложение участника не е посочил проблеми и 

затруднение, които могат да се срещнат при изпълнение на СМР. 

 

 

Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ” 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
3.Изпълнение на СМР- Изпълнението на СМР дейностите ще  започне след издаване на Разрешение за 

строеж от Гл. Архитект.Строителните работи е предвидено според Участникът да започнат веднага 
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след подписване на Акт обр.2 за откриване на строоителна линия и ниво.Следва поставяне на 

обозначителни знаци и табели в района на сградата, както и уточняване на всички мрежи, подземни 

проводи и съоръжения.3.1.ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-Предвижда се:1.Организация на 

строителната площадка. 2.Доставка и монтаж на скеле.3.Демонтаж на стара и монтаж на нова 

дограма.4.Демонтаж на стари и монтаж на нови врати.5.Монтаж на подпрозоречни 

дъски.6.Топлоизолация на външни стени-в т.ч. доставка и монтаж на топлоизолационна система, и 

топлоизолация.7.Очукване н на компроментирана мазилка, шпроцоване на основа с циментов разтвор, 

уплътняване на фуги и оголени връзки между панелите,извозване на строителни отпадъци.8.Топлинно 

изолиране на покрив-в т.ч.почистване на подпокривно пространство, доставка и полагане на 

топлоизолация,полагане на топлинна изолация-каменна вата,доставка и монтаж на топлоизолационна 

система, почистване на покривно пространство.9.Топлинно изолиране на под.Отношенията и 

връзките на контрол, взаимодействие и субординация: Водещ проектант, проектант по част 

„Архитектурна‖- Управлява и координира дейностите на екипа от експерти, изготвящи 

инвестиционните проекти; Носи отговорност за съответствието на изготвените проекти с нормативните 

изисквания и предвижданията на устройствените планове и схеми на територията на обектите; 

Изработва и подписва инвестиционния проект по част Архитектурна и т.н.; Инженер-конструктор- 

Отговаря за изготвянето на подробно становище за конструктивното състояние на съществуващите 

сгради и други в обхват, необходим за изработване на инвестиционния проект, както и за 

проектирането на част „ПБЗ‖ и „ПУСО‖;Изработва и подписва инвестиционния проект по част 

Конструктивна в съответната фаза работен проект. и т.н. Инженер ОВК и Енергийна ефективност- 

Проектантът ще изготви проект по част ОВК (в случай на необходимост) в съответствие с изискванията 

на Наредба № 4/21.05.2001 год.; Инженер ВиК; Електроинженер- Проектантът ще изготвя всички 

необходими чертежи по част „Електрическа" и обяснителните записки и съответните количествено-

стойностни сметки. Специалиста по пожарна безопасност- Експертът ще изготви обяснителна записка 

и необходимите графични части за работния проект по част „Пожарна безопасност―, съгласно 

нормативната уредба. 

 

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

ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ”. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ДЕТАЙ 2003” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етап I „Откриване на строителна площадка" 

На този етап ще се извършат следните дейности: 

 Представяне на всички необходимите документи съгласно изискванията на договора на 

Консултанта –строителен надзор за пристъпване към откриването на строежа и стартиране на 

предвидените дейности а именно: 

Етап II „Подготовка и временно строителство" 

На този етап се прави пълната организация на строителната площадка: 

 Действията по поставяне на предвидената сигнализация  

Дейности по обособяване на временна строителна база: 

 Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение на доставени материали и 

оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на материали; 

 Уточняване с Възложителя на местата за депониране на стр. отпадъци и др. и получаване на 

разрешение за използването им; 
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Етап ІІІ - Изпълнение на строително-монтажните работи 

Техническото  ръководство   предложено  в  документацията  за  изпълнение  на договореното 

строителство ще бъде постоянно през целия период на изпълнението на 

обекта като при евентуално наложила се подмяна на ръководителя на екипа за изпълнение или на 

членовете му, ще стане само с изричното съгласие на Възложителя 

след седемдневно писмено уведомяване от страна на Изпълнителя.  

Технологичната последователност на строителния процес е следната: 

1. Започване на строителния процес в т.ч. оргаждения и обозначаване на строителната площадка; 

2. Доставка и монтаж на работно скеле; 

3. Демонтажни работи по фасадите - външни щори, сателитни чинии, климатици, стари парапети 

и други подобни; 

4. Демонтаж на стара дограма - доставка и монтаж на нова дограма и всички съпътстващи 

дейности свързани с монтажа на дограмата – обръщане от двете страни;  

5. Демонтажи на стари парапети, направа на нови съгласно проектната разработка; 

6. Подготовка на стените за полагане на  топлоизолационна система. 

7. Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка. 

8. Доставка и полагане топлоизолация в подпокривното пространство. 

9. Демонтаж на стара хидроизолация, ламарина, воронки и други и сътоветно монтаж на нови – 

нова хидроизолация, нова обшивка от поц.ламарина и др; 

10. Направа мълниезащитна инсталация. 

11. Дейности свързани с част електрическа в общите части на сградата; 

12. Дейности свързани с част „ВиК― в общите части на сградата; 

13. Изпълнение на всички други съпътстващи дейности и довършителни работи по сградата; 

14. Почистване и Извозване на строителните отпадъци. 

Участникът е направил подробно описание на видовете СМР и тяхната последователност на 

изпълнение (Осветителна инсталация Осветлението се изпълнява от осветители, съответстващи на 

изготвени спецификации към проекта. Осветителните тела се монтират съгласно предвиденото в 

работните проекти. Монтират се лихт-бутони на всеки етаж на стълбищната клетка и от всяко жилище 

за управление на инсталацията. Монтира се и стълбищен автомат, разположен в главното електромерно 

табло. Стълбищното осветление се изпълнява с енергоспестяващи лампи. Осветлението в сутерена и 

тавана е с мостов проводник, монтиран под мазилката. Осветителните тела са противовлажни с 

възможност за монтаж на енергоспестяващи лампи.) 

Етап ІV – Приключване и въвеждане в експлоатация на строежа 

Мерки за намаляване на затрудненията на гражданите живущи в блока. 

 

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

„ДЕТАЙ 2003” ЕООД. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

  

 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 

6” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на изпълнение на СМР -ЕТАП 1 - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ 

НАДЗОР- Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 
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одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба; ЕТАП 2) ОТКРИВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ- Преди започване на дейностите, ще се 

представят необходимите документи съгласно изискванията на договора; ЕТАП 3) ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ- Етапът започва след приключване на мобилизацията и  

включва следните дейности:Доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле; Демонтаж на фасадно 

тръбно скеле; Демонтаж външни тела климатици, сателитни антени, решетки; Монтаж външни тела 

климатици, сателитни антени, решетки; Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, парапети и 

дъна на тераси; Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по 

фасади; Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, 6=10 см и 

с коеф. на топлопроводност Л=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи (по част от площта - 

ивици от топлинна изолация над или около отвори по външните стени на сградата или хоризонтални 

ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата, от продукти с класове по реакция на огън А1 

или АА2, с коефициент на топлопроводност Л< 0,060 W/mK и минимална плътност 100 kg/m3); 

Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип експандиран 

пенополистирол, δ=2.0 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ =0,035 W/mK; Доставка и 

монтаж на тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ= 5 см и с коеф. на 

топлопроводност λ =0,035 W/mK в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови 

елементи;Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ = 10 см и с коеф. на 

топлопроводност λ =0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у 

външни стени сутерен; Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по топлоизолация; 

Полагане на цветна акрилна екстериорна „мозайка" - по стени на сутерен; Шпакловка с мрежа на 

козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация;Полагане на цветна силикатна 

екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на козирки, страници и други без топлоизолация, 

включително грундиране; Запълване на пукнатини по фугите между фасадни панели. ЕТАП 4) 

ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СТАРА ДОГРАМА- Включва следните дейности- Демонтаж 

на съществуващи стари прозорци от дървесина, единично метално и дървено остъкление, стари PVC 

прозорци и врати, стари Al прозорци и външни входни врати; Доставка и монтаж на PVC дограма с 

двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2K, 

пет камерна - по спецификация; Доставка и монтаж AL дограма с коефициент на топлопреминаване 

1,70 W/m2K - входни врати, включително доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата; 

Вътрешно обръщане на дограма; Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз 

широчина до 30 см; Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз;Изнасяне, 

натоварване и извозване на стара дограма; ЕТАП 5) ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ- 

Включва следните дейности: Демонтаж на съществуваща хидроизолация на покрив и ламаринени 

обшивки; Демонтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив; Доставка и полагане на 

топлинна изолация от екструдиран пенополистирол, δ=12 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 

W/mK по топъл покрив, покрив машинно и покрив тераса; Доставка и полагане на пароизолация 

/фолио/;Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагането на топлоизолационни 

плоскости от екструдиран пенополистирол;Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с 

дебелина до 5см върху топлоизолацията;Доставка и монтаж на гранитогрес (теракота) по покрив 

тераса; Монтаж на липсващите вентилационни шапки и мрежи на вертикалните отдушници, излизащи 

на покрива; Доставка и монтаж хидроизолационни мембрани по топъл покрив, покрив машинно и 

покрив тераса; Тенекиджийски работи: Доставка и монтаж на обшивки и поли от поцинкована 

ламарина около комини, стени, бордове, дилатационни фуги и други; Възстановяване на комини, 

очукване, консолидация, измазване с ВЦ разтвори. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини. 

Боядисване с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта. Проверка чрез измерване на 

място и направа на нови заземителни инсталации; Ремонт и възстановяване на мълниезащитна 

инсталация;Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км. ЕТАП 

6) ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на 

топлоизолационна система по дъна балкони /еркери/ и др; Доставка и монтаж на тополоизолационна 

система тип експандиран пенополистирол, δ= 12 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK  по 

дъна балкони /еркери/ и др.; Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен 

проект) по дъна балкони /еркери/ и др.; Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на 

топлоизолационна система по таван сутерен; Доставка и монтаж на експандиран пенополистирол, δ=6 

см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK  по таван партер; ЕТАП 7) ДЕЙНОСТИ ПО 

КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Обработка на всички видими армировки по покривните 

перголи. Възстановяване на бетоновото покритие; Измазване на обрушени краища на балкони, като 
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предварително се  премахне стара подкожушена мазилка; Обработка на всички видими армировъчни 

пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател; 

ЕТАП 8) РАБОТИ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ- Частична рехабилитация на съществуващата осветителна 

инсталация в общите части. Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със 

енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела в общите части 

на сградата - 5 - 11W; Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране 

по стени и тавани; сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли; шпакловка стени и тавани с 

гипсово лепило; боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно; боядисване 

парапети; дозиждане на чупки в отвори за прозорци - с газобетон; доставка и направа /изливане/ на 

борд под остъкляване на балкони по фасади - по арх.детайл; възстановяване парапети и др; 

Изпълнение на мерки по част "Пожарна безопасност";  ЕТАП  9) ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ 

НА ОБЕКТА; ЕТАП 10) РЕЗЕРВ ОТ ДНИ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ 

УСЛОВИЯ; ЕТАП 11) ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА С АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБА 

№3/31.07.2003Г. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ-Монтаж и демонтаж на 

скеле; Демонтаж на скеле; Оформяне на  делатационните фуги с профил от подходящ 

материал;Изпълнение- Подготовка на основата Подвеждане на;Допълнително механично укрепване. 

Армиране и шпакловане; Грундиране и полагане на мазилка; Направа на външна минерална мазилка 

върху топлоизолация. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА- Демонтаж на дограми; Монтаж на дограми- 

Монтаж на нови ПВЦ дограми и обръщане с гипсова мазилка по страници на прозорци. 

Топлоизолиране на покрива на сградата-Демонтажни работи- Направа на замазки -Армирани 

Замазки; Грундиране; Залепване на рулонни, битумни хидроизолации. Подмяна на поцинкованата 

ламарина по бордовете на покрива.Мълниезащитна инсталация. Топлоизолиране на подове. 

ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Саниране на бетонови повърхности и 

възстановяване на геометрия на стоманобетонови конструктивни елементи; Саниране на бетонови 

повърхности при слабо корозирали армировки; Саниране на бетонови повърхности при силно 

корозирали армировки .Ревизия и ремонт на парапети-За възстановяване на бетоновото покритие на 

армировката е необходимо да се почистят нарушените участъци от бетоновото покритие с нарушена 

структура и след като се почисти откритата корозирала армировка по стените и плочите, се 

възстановява бетоновото покритие със съответните състави за това.Ремонт или подмяна на 

компрометираната мазилка по цокъла на сградата. РАБОТИ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА 

ВХОДОВЕТЕ- Подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни 

светлоизточници, със съвременно управление. Мазилки; Шпакловки; Бояджийски работи; 

БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ. Обезпечаване на всички дейности с  

необходимите ресурси, като е представена изчерпателна информация за точната продължителност на 

всеки отделен етап, както и човешките ресурси и необходимата механизация за всеки един. Мерки 

при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

 

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

ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6”. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЗАЕЧКИ” ЕООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 
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Съдържание на предложението: 

 

Офертата на участника съдържа съществено несъответствие, както следва: 

В образец 2 , т.5 с цифри и словом  Участникът е посочил 45/четиридесет и пет/ к.д. срок за 

изпълнение. При направена справка в представения от участника Линеен календарен график, 

бе установено, че същия е разграфен на 75 календарни дни- 15  календарни дни за проектиране 

и 60 шестдесет календарни дни за СМР, което се явява съществено несъответствие между 

предложения в образеца на възложителя срок за изпълнение на СМР и приложения линеен 

график .  

Мотиви за отстраняване: 

 В обвързващото предложение по образец на възложителя се съдържа следният текст: „Поемаме 

ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка в 

съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация на настоящата 

поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими 

нормативни актове, както и в съответствие с предложената от нас оферта.‖ Участникът е 

подписал тази обвързваща декларация, което води до невъзможност за възложителя да 

определи срока, който участникът предлага за изпълнение на обществената поръчка. На оценка 

обаче подлежи срокът за изпълнение на СМР, посочен в Образец № 2. По този начин е налице 

противоречие, което би довело до това да бъде оценен един срок, като реално цялото 

предложение на участника е на база на различен срок, който е посочен в приложения линеен 

график. Комисията не е в състояние и да се възползва от правото си да изиска разяснение от 

участника, без това да доведе до промяна в техническото му предложение, поради факта, че 

срокът подлежи на оценка от страна на комисията. Срокът за изпълнение се явява основна част 

от предложението, като възложителят ясно е декларирал, че същият е от значение за него, 

залагайки срока за изпълнение като елемент от оценката на офертите. По този начин 

несъответствието в офертата на участника води и до необоснованост на техническото 

предложение, тъй като същото по никакъв начин не е в състояние да обоснове предложения 

срок за изпълнение. Очевидно е, че в тази ситуация комисията не разполага с 

възможности да разгледа и оцени обективно оферта, при условие че не е наясно в какъв 

срок ще бъде изпълнен обектът. 
 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „СИМЕКС” ЕООД  по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
МОБИЛИЗАЦИЯ / ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

Участникът преджижда да бъдат извършени всички дейности за мобилизацията, както и всички 

съпътстващи дейности, необходими за организацията и изпълнението на строителството в т.ч. охрана, 

ситуиране на контейнери за обектовия персонал, санитарни контейнери, изграждане на временни 

пътища и огради, входове и изходи, организиране на складови зони и зони за паркиране на автомобили 

и механизация, контейнери за отпадъци, временно Ел. и ВиК захранване, пожарогасители, временни 

чешми/умивални, временно осветление, рампи за измиване на гумите на автомобили, информационни 

табели, указателни знаци и маркировка и други. Изграждане на строителна ограда - По границата на 

обекта се предвижда изграждане на временна ограда за времето на изпълнение на строителните 

работи.поставяне на Информационни табели. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ОБЕКТА 

ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР: 

• Планирането на СМР се извършва от определен екип; 

• На база на получената документация екипът определя необходимия брой хора, машини, 

инструменти, механизация и транспорт за изпълнението на СМР; 

• Планират се необходимите доставки; 

• Съставя се подробен „График за изпълнение на СМР" съобразен с договорените срокове; 

• Изготвя се план за качество и контрол по време на изпълнението и предаването на обектите. 

ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: 
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• Заявяват се необходимите материали от Техническите ръководители, които се доставят от 

снабдителя на структурното ниво; 

• Извършва се входящ контрол на доставените материали; 

• По време на изпълнение на строително-монтажните работи се попълват всички необходими 

образци от нормативни документи, които се отнасят за тази дейност; 

• Проверява се качеството на изпълнение на работните операции. 

Участникът подробно е описал технологията на изпълнение на предвидените видове работи, 

като например: ПОКРИВНИ РАБОТИ - Демонтира       се       старото       покривно       

покритие(битумна хидроизолация, общивки, плочки и др.), като за целта се използват ножове за 

хидроизолация, секачи, щанги, кирки, лопати. Демонтираните   материали   се   транспортират   

вертикално   с помощта на автокран, натоварват се на самосвал и се извозват на определените от 

Община Кърджали места, като се заплаща съответната такса. Покривните площи се почистват идеално 

с помощта на четки, метли, лопати.При установяване на повредена циментова замазка, същата се 

демонтира, повърхността се третира с дъбокопроникващ грунд за циментови повърхности с помощта 

на четки и мечета, полага се нова циментова замазка в нарушените участъци с помощта на лопати, 

мистрии, маламашки. Повърхността на замзката се подравнява, като се спазват предвидените наклони. 

Преди започване на хидроизолационните работи се спазва технологичното време за съхнене на 

замазката.Полага се битумен грунд върху повърхността на покривната плоча с помощта на четки и 

мечета. Полага се първи пласт битумна хидроизолация без посипка, в т.ч. и воронки с помощта на 

газови горелки, ножове за изолация, шпакли, валяци. Полага се втори пласт хидроизолация с посипка с 

помощта на газови горелки, ножове за изолация, шпакли, валяци и т.н. Обшивките и шапките на 
покривите се изпълняват от поцинкована ламарина, като първо се заснемат точните размери на 

необходимите обшивки, заготвят се машинно в цеха на фирмата с помощта на режещи и огъваши 

машини. Заготовките се транспортират до обекта с бордови камион, обезопасени и предпазени от 

нараняване с хартиени и картонени опаковки. МАТЕРИАЛИ -  Дълбокопроникващ     грунд ,  
бетонконтакт, Паронепропускливо фолио, Битумен грунд , Изолационна мушама без посипка , 

Изолационна мушама с посипка, Поцинкована ламарина , Крепежни елементи , Олуци,     водостоци    -    

поцинкована,   праховобоядисана ламарина; МЕХАНИЗАЦИЯ И ИНВЕНТАР - Автокран 25м; 
ПЕРСОНАЛ - Технически ръководител,Общостроителни работници , Бетонджии, зидаро-мазачи 
Изолаторджии , Тенекиджии.ФАСАДНИ РАБОТИ - Доставя се и се монтира инвентарно системно 

скеле, като за целта преварително се подравнява и уплътнява основата, на която стъпват петите на 

скелето.  Проверява се цялата фасада за подкужушени и нарушени участъци от технически отговорното 

лице. Установените такива участъци се премахват с помощта на шила, чукове, щанги. Повърхностите 

се обработват с дълбокопроникващ грунд с помощта на четки и мечета. Полага се вароциментов 

разтвор с помощта на мистрии, маламашки, като се следи за равнинност на повърхността. Работата се 

извършва от специализирана бригада работници за полагане на мазилки, инструктирани за работа на 

височина, мазачески и бетонови работи, и оборудвани с необходимите лични предпазни средства. 

Всички фасадни повърхности се обработват с дълбокопроникващ грунд с помощта на четки и мечета. 

Плоскостите се залепват и дюбелират към фасадните стени със специално лепило и дюбели, като се 

следи за оформянето на вертикална/хоризонтална равнина. Стъклотекстилната мрежа се полага върху 

плоскостите, като се фиксира с циментова шпакловка, след което се изпълняват две ръце циментова 

шпакловка. След спазване на технологичното време за съхнене на циментовата шпакловка се полага 

грунд за декоративна мазилка и след това самата декоративната мазилка с помощта на специална 

маламашка. Всички тераси  се проверяват от технически отговорното лице и се установява състоянито 

на закрепванията им. С помощта на крепежни елементи(планки, дюбели, профили) се укрепват към 

бетоновите елементи, съгласно преставените конструктивни детайли. Металните части при 

укрепванията се обработват с антикорозионна защита и се обработват с цименто-пясъчен разтвор. 

Всички видими метални елементи се боядисват с алкидна боя. Работата се извършва от специализирана 

бригада монтажници и бояджии, инструктирани за работа на височина, монтажни работи, мазачески 

работи и бояджийски работи, и оборудвани с необходимите лични предпазни средства.; ЧАСТ   

„ЕЛЕКТРИЧЕСКА"   (ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ)   подмяна   на осветителни тела. Електрическите 

инсталации в общите части на сградата ще се изпълнят по схема (с три и пет жилни кабели). 

Хоризонталните трасета ще преминават по метални, кабелни скари в сутерена на сградата, а 

вертикалните в тръби, заложени в ниши на общите части и през предвидените отвори в 

стоманобетонната конструкция на съответните нива, където и ако има такава, а където няма ще следва 

да бъдат изградени. Всички отвори ще се уплътняват с негорим материал. При изграждане на 

осветителните инсталации ще се спазват стриктно изискванията за нормена осветеност на проходни 

места и евакуационните трасета.  



 95 

 

ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА (ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В РАМКИТЕ НА 

ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ) 

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация 

(издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация). 

Ръководител екип: 

- Детайлизиране на дейностите и разработване на взаимовръзките между тях -разработване на 

подробен график за изпълнение на проекта; 

- Организацията на изпълнението на проекта - разпределение на елементите на заданието между 

участващите звена - изпълнители, разпределение на ресурсите; 

- Контрол по време на изпълнението - следене на прогреса на проекта; действителното 

използване на ресурсите; разходите; контрол на изпълнението на технологичната концепця; контрол на 

качеството; 

- Разработване и прилагане на коригиращи планове при отклонения в разходите, качеството, 

графика и разпределението на ресурсите; 

- Изготвяне на цялата документация за отчитане на отделни етапи и на целия проект - актове и 

протоколи в съответствие с изискванията на Договора и на нормативната уредба; 

- Изготвяне на отчети за изпълнението на проекта; 

- Контролира спазването на графика за строителство, спазването на изискванията на 

техническата документация и качеството на продукцията; 

- Ръководи всички дейности, свързани с реализацията на проекта, оформя документите, отнасящи 

се до междинно и крайно отчитане на строително-монтажните (ремонтните) работи; 

 

Посочени са отделни мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите, съобразени със спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение 

строителни работи. 

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

„ЧАХОВ” ООД. 
 

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЧАХОВ” ООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етапи на изпълнение на строителството- Етап I „Откриване на строителната площадка―; Етап II 

„Изпълнение на временно строителство―-Етап на подготовка на площадката на място; Етап III 

„Изпълнение на строително-монтажни работи―; Етап IV „Подготовка на строежа за приемане и 

предаване―. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение -  Демонтажни 

работи; Ремонт на покрив - ще се извърши основен ремонт на покрива- пълна подмяна на 

хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това се 

оформят наклоните на покрива. Монтаж на воронки -Монтират се воронки със същите размери, 

като старите. Подмяна на покривната хидроизолация: Премахване на старата хидроизолация. 

Изпълнение на холкери по околовръс на покрива и около комините.Почистване на повърхността и 

репариране на основата, където е необходимо и т.н.Подготовка на основа за хидроизолация- 

Основата за полагане на хидроизолация трябва да бъде чиста и суха. Новата хидроизолация се 

полага след възстановяване на наклоните на покрива. Наклон на покрива се дава чрез циментова 

замазка.Направа на замазки- Армирани Замазки; Грундиране; Залепване на рулонни, битумни 

хидроизолации; Последователност на операциите: Проверка и при нужда почистване на основата; 

Направа на армирана циментова замазка; Полагане битумен грунд; Полагане на хидроизолация. 

Организация на изпълнение, Организация за изпълнение на тенекеджийски и железарски работи - 

(ламаринени шапки и обшивки). Отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, 

шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен 

циментов разтвор. Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални 

участъци на фугите между отделните секции. Ремонт на балконски парапети.  Изпълнение Ел. 

работи - Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни 

светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление; Изграждане на нова 

мълниезащитна инсталация. Осветителна инсталация- Осветлението се изпълнява от осветители, 

съответстващи на изготвени спесификации към проекта. Осветителните тела се монтират съгласно 
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предвиденото в работните проекти. Мълниезащитна инсталация-Мълниезащитната инсталация 

осигурява защита на сградата и оборудването срещу пряк удар от атмосферни пренапрежения по 

време на гръмотевични бури. Заземителна инсталация-Заземителната инсталация осигурява защита 

срещу токов удар и по този начин безопасно функциониране на инсталациите. Доставяне на 

електроматериали, тръби, табла и др. Топлинно изолиране на външните стени, съгласно 

предвиденото в доклада за обследване за енергийна ефективност: Направа на фасадно скеле; 

Проверка на основата; Залепване на топлоизолационни плоскости, като се следи те да са плътно 

прилепнали; Дюбелиране на топлоизолацията; Полагането на защитна мрежа; Шпакловане; 

Грундиране; Нанасяне на мазилката. Подготовка на основата- Проверява се качеството на 

съществуващата основа. „Кух звук" при почукване върху мазилката означава, че тя се е отлепила 

от стената и трябва да бъде отстранена. и т.н. Подвеждане на фасадата- За правилното 

подвеждане на фасадата спомага цокълния профил, ползването и правилното монтиране, на който е 

предпоставка за последващо качествено изпълнение на топлоизолационната система и т.н. 

Допълнително механично укрепване- Механичното укрепване около отворите на сградата е 

необходимо с цел допълнително подсигуряване най-слабите места по фасадата. В този случай тези 

участъци се подсигуряват чрез полагането на предварително изрязани парчета от 

стъкпотекстилната мрежа,положени диагонално по ръба на прозореца или вратата. Армиране и 

шпакловаме- Полагането на стъклотекстилната мрежа става чрез нанасяне на шпакловъчната смес, 

след което се вгражда в нея, като отделните ивици от армиращата мрежа трябва да се застъпват не 

по-малко от 10см. След изсъхването на първия слой може да се нанесе втори изравняващ такъв. 

Грундиране и полагане на мазилка- Грундът се полага след пълното изсъхване на основата, като 

неговата роля е да уеднакви попивателната способност и да осигури по -стабилна връзка на 

основата с декоративната мазилка. Направа на външна минерална мазилка върху 

топлоизолация- Външната минерална мазилка се изпълнява от разтвори с минерално свързващо 

вещество, съгласно изготвеният проект. Топлинно изолиране на пода, съгласно предвиденото в 

доклада за обследване за енергийна ефективност- Доставка и монтаж на тополоизолационна 

система тип ЕPS, δ= 6 сm и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. 

мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) при под над неотопляем сутерен. Демонтаж на 

съществуваща дървена дограма, доставка и монтаж на нова с PVC профили; Подмяна на 

дограма: монтаж на нови ПВЦ дограми и обръщане с гипсова мазилка по страници на 

прозорци Последователност на операциите: Вземане на мярка от място; Заготвяне в 

специализиран цех- Монтиране на каси и дограми, посредством монтажна пяна; Монтиране  на 

стъклопакети и крила на врати;Монтиране на обков;Прогонване на врати и дограми;Обръщане на 

отвори включващо измазване, шпакловане и боядисване;  Ремонт на общи части Бояджийски 

работи- Преди започване на боядисването вътре или вън се поправят всякакви повреди по 

повърхността. Всички шпакловъчни работи, замазки и т.н. трябва да са приключени и 

повърхностите да са изсъхнали преди нанасяне на грунд и боя. Шпакловки- Шпакловъчните 

работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка и съгласно 

утвърдения график за обекта. Столарски работи. Организация и подход на изпълнение: 

Ръководителят на проекта (екипа); За периода на строителство ще бъде назначен Ръководител 

ПТО, подчинен пряко на Ръководител проект (екип); Специалист по качеството  е подчинен пряко 

на Ръководител проект (екип); Специалист по здравословни и безопасни условия на труд  е 

подчинен пряко на Ръководител проект(екип); Техническите ръководители са подчинени пряко на 

Ръководител проект (екип); Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали. МЕРКИ 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЖИВУЩИТЕ В 

СГРАДАТА. 

 

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

„ЧАХОВ” ООД. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 
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 Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 

8” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на изпълнение на СМР-Етап I - Осъществяване на авторски надзор;Етап II – 

Мобилизация; Етап III - Топлинно изолиране на външни стени; Етап IV - Подмяна на съществуваща 

стара дограма; Етап V - Топлинно изолиране на покриви; Етап VI - Дейности по конструктивно 

възстановяване; Етап VII - Работи в общите части; Етап VIII - Почистване на обекта и извозване на 

строителни отпадъци; Етап IX - Резерв от дни за неблагоприятни климатични условия; Етап X - 

Предаване на обекта с актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003г. Описание на отделните 

етапи: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР; МОБИЛИЗАЦИЯ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ- Описание на видовете СМР- 1.ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ -1.1.Монтаж и демонтаж на скеле; 1.2. Запълване на 

пукнатини по фугите между фасадни панели -Извършва се почистване и обработване на фугите 

между фасадните панели със съвременни еластични материали; Доставка и монтаж на 

тополоизолационна система- 1.3.Подготовка на основата -Основата трябва да е здрава и чиста, с 

добра механична якост; 1.4.Подвеждане на фасадата -За правилното подвеждане на фасадата спомага 

цокълния профил, ползването и правилното монтиране, на който е предпоставка за последващо 

качествено изпълнение на топлоизолационната система и т.н. 1.5. Допълнително механично 

укрепване - Механичното укрепване около отворите на сградата е необходимо с цел допълнително 

подсигуряване най-слабите места по фасадата;1.6. Армиране и шпакловане; Грундиране и полагане 

на мазилка - Грундът се полага след пълното изсъхване на основата, като неговата роля е да уеднакви 

попивателната способност и да осигури по-стабилна връзка на основата с декоративната 

мазилка;1.7.Направа на външна минерална мазилка върху топлоизолация.2. ПОДМЯНА НА 

ДОГРАМА-2.1. Демонтаж на дограми;2.2. Монтаж на дограми- Монтаж на нови ПВЦ дограми и 

обръщане с гипсова мазилка по страници на прозорци- Вземане на мярка от място;- Заготвяне в 

специализиран цех;- Монтиране на каси и дограми, посредством монтажна пяна;- Монтиране на 

стъклопакети и крила на врати;- Монтиране на обков;- Прогонване на врати и дограми;- Обръщане на 

отвори включващо измазване,шпакловане и боядисване.3. ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА 

СГРАДАТА- 3.1.Демонтажни работи; 3.2.Направа на замазки; 3.3.Армирани 

Замазки;3.4.Грундиране;3.5.Залепване на рулонни, битумни хидроизолации;3.6.Подмяна на 

поцинкованата ламарина по бордовете на покрива:- Заготовка на детайла;- Проверка на основата;- 

Монтаж на елементите ;3.7.Мълниезащитна инсталация. 4. ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ. 

4.ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Саниране на бетонови повърхности 

и възстановяване на геометрия на стоманобетонови конструктивни елементи.Саниране на бетонови 

повърхности при слабо корозирали армировки.Саниране на бетонови повърхности при силно 

корозирали армировки.5.Ремонт или подмяна на компрометираната мазилка по цокъла на 

сградата. 6.РАБОТИ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ВХОДОВЕТЕ- 6.1.Подмяна на осветлението на 

общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници, със съвременно 

управление.6.2. Осветителна инсталация. 7.Мазилки-Нанасянето на всеки следващ пласт от 

мазилка ще става след свързването и втвърдяването на предишния.8.Шпакловки-Шпакловъчните 

работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка и съгласно утвърдения 

график за обекта. 9. Бояджийски работи -боядисване с латекс по стени и тавани. Задължения и 

отговорности на ръководния състав при изпълнение на СМР.Организационна схема при изпълнение на 

строителството-За успешното реализиране на проекта се предвижда в етапа на строителство 

управленския екип да се състои от следните ключови специалисти:Ръководител на 

проекта;Технически ръководителИнженер по контрол на качеството и съответствие на 

материалите;Ръководител ПТО;Специалист по здравословни и безопасни условия на 

труд.Обезпечаване на дейностите с  необходимите ресурси-Обезпечаване с подходящи човешки 

ресурси - ръководството разполага с квалифициран персонал. Обезпечаване с машини и 

съоръжения.Мерки за осигуряване на качество, организация и контрол. Организация на 

строителната площадка. Мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: Затруднен 
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достъп до апартаменти и общи части в сградата; Наличие на шум, прах и вибрации в следствие на 

изпълнението на демонтажни работи; Прекъсване на водоподаване, електроснабдяване и друг вид 

комунални услуги; Затруднения свързани с затруднен пешеходен достъп или достъп на МПС и т.н. 

 

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

ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8”. 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен 

екип /технически лица и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Налице е съответствие и 

липса на противоречия в и между всички отделни части на представения начин на изпълнение 

на СМР. Посочени са отделни мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите, съобразени със спецификата на обекта по отношение на предвидените за 

изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЛЕСО ИНВЕСТ”ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етапи на изпълнение на строителството- Етап I „Откриване на строителната площадка―; Етап II 

„Изпълнение на временно строителство―-Етап на подготовка на площадката на място; Етап III 

„Изпълнение на строително-монтажни работи―; Етап IV „Подготовка на строежа за приемане и 

предаване―. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение -  Демонтажни 

работи; Ремонт на покрив - ще се извърши основен ремонт на покрива- пълна подмяна на 

хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това се 

оформят наклоните на покрива. Монтаж на воронки -Монтират се воронки със същите размери,  

като старите. Подмяна на покривната хидроизолация: Премахване на старата хидроизолация. 

Изпълнение на холкери по околовръс на покрива и около комините.Почистване на повърхността и 

репариране на основата, където е необходимо и т.н.Подготовка на основа за хидроизолация- 

Основата за полагане на хидроизолация трябва да бъде чиста и суха. Новата хидроизолация се 

полага след възстановяване на наклоните на покрива. Наклон на покрива се дава чрез циментова 

замазка.Направа на замазки- Армирани Замазки; Грундиране; Залепване на рулонни, битумни 

хидроизолации; Последователност на операциите: Проверка и при нужда почистване на основата; 

Направа на армирана циментова замазка; Полагане битумен грунд; Полагане на хидроизолация. 

Организация на изпълнение, Организация за изпълнение на тенекеджийски и железарски работи - 

(ламаринени шапки и обшивки). Отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, 

шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен 

циментов разтвор. Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални 

участъци на фугите между отделните секции. Ремонт на балконски парапети.  Изпълнение Ел. 

работи - Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни 

светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление; Изграждане на нова 

мълниезащитна инсталация. Осветителна инсталация- Осветлението се изпълнява от осветители, 

съответстващи на изготвени спесификации към проекта. Осветителните тела се монтират съгласно 

предвиденото в работните проекти. Мълниезащитна инсталация-Мълниезащитната инсталация 

осигурява защита на сградата и оборудването срещу пряк удар от атмосферни пренапрежения по 

време на гръмотевични бури. Заземителна инсталация-Заземителната инсталация осигурява защита 

срещу токов удар и по този начин безопасно функциониране на инсталациите. Доставяне на 

електроматериали, тръби, табла и др. Топлинно изолиране на външните стени, съгласно 

предвиденото в доклада за обследване за енергийна ефективност: Направа на фасадно скеле; 

Проверка на основата; Залепване на топлоизолационни плоскости, като се следи те да са плътно 
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прилепнали; Дюбелиране на топлоизолацията; Полагането на защитна мрежа; Шпакловане; 

Грундиране; Нанасяне на мазилката. Подготовка на основата- Проверява се качеството на 

съществуващата основа. „Кух звук" при почукване върху мазилката означава, че тя се е отлепила 

от стената и трябва да бъде отстранена. и т.н. Подвеждане на фасадата- За правилното 

подвеждане на фасадата спомага цокълния профил, ползването и правилното монтиране, на който е 

предпоставка за последващо качествено изпълнение на топлоизолационната система и т.н. 

Допълнително механично укрепване- Механичното укрепване около отворите на сградата е 

необходимо с цел допълнително подсигуряване най-слабите места по фасадата. В този случай тези 

участъци се подсигуряват чрез полагането на предварително изрязани парчета от 

стъкпотекстилната мрежа,положени диагонално по ръба на прозореца или вратата. Армиране и 

шпакловаме- Полагането на стъклотекстилната мрежа става чрез нанасяне на шпакловъчната смес, 

след което се вгражда в нея, като отделните ивици от армиращата мрежа трябва да се застъпват не 

по-малко от 10см. След изсъхването на първия слой може да се нанесе втори изравняващ такъв. 

Грундиране и полагане на мазилка- Грундът се полага след пълното изсъхване на основата, като 

неговата роля е да уеднакви попивателната способност и да осигури по -стабилна връзка на 

основата с декоративната мазилка. Направа на външна минерална мазилка върху 

топлоизолация- Външната минерална мазилка се изпълнява от разтвори с минерално свързващо 

вещество, съгласно изготвеният проект. Топлинно изолиране на пода, съгласно предвиденото в 

доклада за обследване за енергийна ефективност- Доставка и монтаж на тополоизолационна 

система тип ЕPS, δ= 6 сm и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. 

мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) при под над неотопляем сутерен. Демонтаж на 

съществуваща дървена дограма, доставка и монтаж на нова с PVC профили; Подмяна на 

дограма: монтаж на нови ПВЦ дограми и обръщане с гипсова мазилка по страници на 

прозорци Последователност на операциите: Вземане на мярка от място; Заготвяне в 

специализиран цех- Монтиране на каси и дограми, посредством монтажна пяна; Монтиране на 

стъклопакети и крила на врати;Монтиране на обков;Прогонване на врати и дограми;Обръщане на 

отвори включващо измазване, шпакловане и боядисване;  Ремонт на общи части Бояджийски 

работи- Преди започване на боядисването вътре или вън се поправят всякакви повреди по 

повърхността. Всички шпакловъчни работи, замазки и т.н. трябва да са приключени и 

повърхностите да са изсъхнали преди нанасяне на грунд и боя. Шпакловки- Шпакловъчните 

работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка и съгласно 

утвърдения график за обекта. Столарски работи. Организация и подход на изпълнение: 

Ръководителят на проекта (екипа); За периода на строителство ще бъде назначен Ръководител 

ПТО, подчинен пряко на Ръководител проект (екип); Специалист по качеството е подчинен пряко 

на Ръководител проект (екип); Специалист по здравословни и безопасни условия на труд  е 

подчинен пряко на Ръководител проект(екип); Техническите ръководители са подчинени пряко на 

Ръководител проект (екип); Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали. МЕРКИ 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЖИВУЩИТЕ В 

СГРАДАТА. 

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

„ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД. 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен 

екип /технически лица и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Налице е съответствие и 

липса на противоречия в и между всички отделни части на представения начин на изпълнение 

на СМР. Посочени са отделни мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите, съобразени със спецификата на обекта по отношение на предвидените за 

изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 
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1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ” по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Изпълнение на СМР по ЕСМ 1-дейност 1-Топлоизолиране на външни стени; дейност 2-подмяна на 

дограма; дейност 3-Топлоизолиране на покрив; дейност 4- топлоизолиране на под; дейност 5-мерки по 

осветление и електроинсталации; дейност 6-мерки по обновяване и конструктивно укрепване и 

възстановяване на компрометираните елементи в сградата; дейност 7 задължителни мерки в общите 

части на сградата спрямо техническо обследване.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ОПИСАНИЕ НА 

ВИДОВЕТЕ СМР: дейност 1-Топлоизолиране на външни стени- Доставка и монтаж на 

топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност λ=0.035 W/mK, за 

поставянето на тази система, ще бъдат извършени следните дейности: монтаж на строително скеле; 

очукване на подкожушена мазилка; възстановяване на мазилката по фасади; дпставка и полагане на 

дълбокопроникващ грунд; доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади при 

съсществуваща топлизолация; топлоизолационна система по фасади; подвеждане на топлоизолация; 

разбъркване на лепило; лепене на плоскости; дюбелиране; шпакловка с мрежа; топлоизолация по 

страници на прозорци; полагане на мазилка по фасади-грундиране и нанасяне на мазилка. Изпълнение 

на СМР по дейност 2-подмяна на дограма- Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен 

стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно "К" стъкло, с коефициент на топлопреминаване U=1.40 

W/m2К, за поставянето на тази система, ще бъдат извършени следните дейности:подмяна на стара 

дървена и метална дограма с единично остъкление с нова петкамарна PVC дограма със стъклопакет и 

алуминиеви входни врати; поставяне на външни подпрозоречни первази; поставяне на вътрешни 

подпрозоречни первази; обръщане на страници на прозорци-вътрешно. Изпълнение на СМР по 
дейност 3-Топлоизолиране на покрив с плоскости XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност 

λ=0.031 W/mK за поставянето на тази система, ще бъдат извършени следните дейности: демонтаж на 

технически съоръжения по покрив,съществуваща хидроизолация и ламаринени обшивки; 

възстановяване на компрометирана замазка; полагане на пароизолация по външната покривна плоча; 

полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 10 см. По външна покривна плоча; полагане на армирана 

циментова замазка за наклон; полагане на три пласта ролонна хидроизолация- тип АРР, трети пласт с 

кварцова посипка и съпътстващи дейности; мерки за отводняване на покрива.  Изпълнение на СМР по 
дейност 4- топлоизолиране на под с плоскости XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност 

λ=0.031 W/mK, ще бъдат извършени следните дейности: очукване на стара облицовка от мозаечни 

плочи‖бучарда‖ по цокъл и направа на нова вароциментова мазилка по оголени участъци по стените на 

сутерена; полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт; монтаж на топлоизолация с плоскости 

XPS с дебелина 10 см; полагане на мозаечна структурна мазилка; подмяна на стара дървена дограма с 

единично остъкление по прозорци към мазета и съпътстващи дейности: подмяна на стара дървена и 

метална дограма с единично остъкление с нова петкамарна PVC дограма със стъклопакет; поставяне на 

външни подпрозоречни первази; поставяне на вътрешни подпрозоречни первази; обръщане на 

страници на прозорци-вътрешно топлоизолиране на еркери и тавани под усвоени /остъклени тераси; 

очукване на стара компрометирана мазилка от тавани и еркери и направа на нова вароциментова 

мазилка по оголени участъци; полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт; монтаж на 

топлоизолация с плоскости XPS с дебелина 10 см;полагане на минерална-силиканова мазилка. 

Изпълнение на СМР по дейност 5-мерки по осветление и електроинсталации- монтаж на осветителни 

тела; монтаж на кабели за осветителна инсталация и електрозахранваща мрежа; направа на лампени 

излази; направа на нова мълниезащитна и заземителна инсталация. Изпълнение на СМР по дейност6-

мерки по обновяване и конструктивно укрепване и възстановяване на компрометираните елементи в 

сградата- възстановяване на комини; възстановяване качествата на видимите армировъчни пръти; 

възстановяване на бетоновото покритие на армировката; възстановяване на компрометирани връзки-

стоманен парапет със стоманобетонова конструкция или зидани парапети. Изпълнение на СМР по 

дейност  7 задължителни мерки в общите части на сградата спрямо техническо обследване-направа на 

изравнителна мазилка по общите помещения; направа на гипсова шпакловка по стени и тавани на 

стълбищната клетка; боядисване с латекс по стени и тавани на общите помещения; боядисване с 

блажна боя по цокъл; възстановяване и боядисване на парапети по стълбищната клетка; подмяна на 

водопроводна инсталация;подмяна на врати към сутерена. Почистване на строителния обект.Участника 

е представил подробно описание на разполагаемото техническо обурудване, за изпълнението на всяка 

една от описаните дейности, както и подробна справка за техническия персонал, в това число за 

строителен инженер/технически ръководител, експерт по контрол по качеството, специалист ЗБУТ, 

квалифицирани работници по изискване на Възложителя. Участника е представил подробна разбивка 
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на видовете дейности които ще се изпълняват и експертния и технически персонал, които ще отговаря 

за изпълнението на същата. Авторски надзор-по време на целия процес. Мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейността на живущите. Възможни рискове и тяхното управление. 

 

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

ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ”. 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен 

екип /технически лица и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Налице е съответствие и 

липса на противоречия в и между всички отделни части на представения начин на изпълнение 

на СМР. Посочени са отделни мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите, съобразени със спецификата на обекта по отношение на предвидените за 

изпълнение строителни работи. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „АДВАНС 2002” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 

Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси:Етап 1- 

мобилизация; етап 2-изпълнение на СМР; етап 3-демобилизация и подписване на акт 

обр.15.Описание на видовете дейности и тяхната последователност: Подготвителни дейности; 

Етап 1-мобилизация и временно строителство; Етап 2- 1. Покривни работи- след 

мобилизацията ще започне топлоизолирането на покрива- демонтаж на съществуваща 

мълниезащита, на поцинкована ламарина по бордов и поли на покрив, очукване на 

компрометирана мазилка, почистване на покрива и т.н.; 2.Външни архитектурно-строителни 

работи- ФАСАДА- ще започне работата едновременно с покривните работи с изграждане на 

фасадно скеле; демонтаж на стара и монтаж на ново дограма, като едновременно ще започне и 

изпълнението на монтаж по външните стени на сградата на топлоизолационни системи; 

обработка и уплътняване на фуги;ремонт на парапети; полагане на минерална мазилка; 

топлоизолиране на цокъл. 3. Вътрешни архитектурно-строителни работи—работите по 

коридорите и стълбищните клетки ще започнат ще започнат поетапно вход по вход след 

монтажа на дограма, полагането на хидроизолация и подмяната на ел.инсталация. 

Електротехническа част. Етап 3-почистване и демобилизация на обекта.Таблица на основните 

материали, които ще бъдат използвани. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   

„АДВАНС 2002” ЕООД. 
Участника не е представенил разпределение на задачите на отделните експерти, както и 

субординацията и взаимодействията в екипа. Не са посочени проблеми и затруднения при изпълнение. 

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „МЕАЦА” ЕООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Технологична последователност на строителните процеси: Етап 1 Подготовка на строителството; Етап 

2 Изпълнение на СМР-За изпълнение на предвидените в проекта СМР е разработен линеен график при 

строго спазване на технологичната последователност; Механизация; Работна ръка- ръководител екип-

организира административното и техническо управление на обекта; Технически ръководител; 

електроинженер; специалист-контрол на качеството; отговорник за здравословни и безопасни условия 

на труд. Етап 3- предава обекта на Възложителя. Описание на видовете СМР и тяхната 

последователност: Мазачески работи-изпълнение на мазилки, предаване на мазилки; Топлоизолация-
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подготовка на основата;подвеждане на фасадата; технология на лепене; допълнително механично 

укрепване; армиране и шпакловане; грундиране и полагане на мазилка; довършителни работи. 

Тенекеджийски работи-съгласно одобрения проект. Доставка и монтаж на дограма. Бояджийски 

работи. Хидроизолации и пароизолации-материали, контрол, приемане на покрития на покриви. 

Циментови замазки. Електрически инсталации/монтаж на осветителни тела- заземителна инсталация; 

монтаж; материали и изработка. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Възможни 

негативни последствия от строителството и мероприятия за недопускането им. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  

„МЕАЦА” ЕООД. 

Описанието на отделните части, е мн общо, не са конкретизирани мерки съгласно 

техническото и енергийно обследване. Описаните дейности по отделните части са лишени от 

конкретика свързана със спецификата на обекта по настоящата Обособена позиция. Те могат 

да бъдат приложени за всеки един обект от Националната програма по енергийна ефективност. 

Участникът не е посочил необходимото техническо оборудване, с разпределението му по 

всички видове строителни работи и разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.Мерките за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите не са конкретизирани. Не e 

представенo разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния 

екип по всички видове строителни работи.Последователността и продължителността на 

видовете СМР не е описана. 

    

Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СТИЛМЕД-СА”ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Дейностите, предмет на настоящата поръчка ще бъдат изпълнени в следната технологична 

последователност: Етап  І  – подготвителен етап; Етап ІІ – подготовка на техническия проект; 

Етап ІІІ – Строителство: Подробно описание на дейностите предмет на строителството: 1 . 

Организация на изпълнение на СМР и план за работа- В.1 - Топлоизолиране на външни стени: 

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност 

λ=0.035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни 

елементи и водокапи) върху външни стени и надзид на студен покрив. Фасадата се почиства от кухата 

и увредена мазилка, измива се и се грундира с контактен грунд и т.н. Полагане на топлоизолация- 

Преди започване на работа се проверява състоянието на основата – равнинността и якостта. Остатъчни 

материали като нестабилна и стара мазилка се отстраняват.Така се получава по-добро сцепление на 

лепилото с основата. Подвеждане на топлоизолацията- Извършва се с конец и нивелир. На четирите 

края на всяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират и по тях се опъват конци. 

Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата и площ и т.н. 

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя! 

Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 минути Лепенето на плоскостите се извършва, като 

вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип 

"зидария". При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно! 

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва 

да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука. Дюбелирането се извършва 

само там, където има лепило. Шпакловка с мрежа – започва се отгоре надолу, като се избира за 

начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина 

на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от 

стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. След нанасяне на 

мрежата се полагат ПВЦ лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по 

тераси и плотове на прозорци. Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 5 

см. и коеф. на топлопроводност λ=0.035 W/mK, за изравняване и надграждане на съществуваща 
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топлоизолация върху външни стени:На местата, къде има изградена фасадна топлоизолация с дебелина 

5 см се донадгражда до достигане на 10 см с топлоизолационна система експандиран пенополистирол 

EPS с дебелина 5см.Полагане на топлоизолация- Преди започване на работа се проверява 

състоянието на основата – равнинността и якостта. Остатъчни материали като нестабилна и стара 

мазилка се отстраняват.Така се получава по-добро сцепление на лепилото с основата.Подвеждане на 

топлоизолацията. Съпътстващи СМР към енергоспестяваща мярка В.1:Доставка и монтаж на 

топлоизолационна система от XPS с дебелина 2 см. и коеф. на топлопроводност λ=0.031 W/mK за 

обръщане на страници на прозорци; 2.Полагане на дълбоко проникващ грунд преди монтаж на 

топлоизолационна система по фасади;3.Финишно покритие; 4.Доставка, монтаж и демонтаж на 

фасадно скеле с предпазни мрежи; 5.Затваряне на дилатационни фуги по фасадите със специализирани 

профили. Енергоспестяваща мярка В.2 – Подмяна на дограма-Доставка и монтаж на петкамерна 

PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно "К" стъкло, с коефициент на 

топлопреминаване U=1.40 W/m2К; Доставка и монтаж алуминиева дограма с прекъснат термомост, 

коеф. на топлопреминаване U=1.80 W/m2K, автомат за плавно затваряне - входни врати с вградени 

пощенски кутии; 3.Демонтаж на съществуваща стоманена и дървена дограма, натоварване на камион и 

извозване на строителни отпадъци на 20 км.. Съпътстващи СМР към енергоспестяваща мярка В.2-

Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина до 30 см.; Доставка и 

монтаж на вътрешени PVC подпрозоречни первази; Вътрешно обръщане на страници дограма (вкл. 

гипсова шпакловка с арм. мрежа, ъглови профили и други). Енергоспестяваща мярка В.3: 

Топлоизолиране на покрив: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от плочи твърда 

каменна вата с дебелина 12 см., коефициент на топлопроводност λ=0.038 W/mK по под на 

вентилируемото подпокривно пространство, включително пароизолация, крепежни елементи и 

аксесоари; Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на 

топлопроводност λ=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови 

профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и лоджии (еркери); 

Съпътстващи СМР към енергоспестяваща мярка В.3- Почистване, натоварване на камион и 

извозване на строителни отпадъци от стара насипна топлоизолация от подпокривното пространство 

(керамзит или перлит) на 20 км.; Премахване на стара и направа на нова обшивка от ламарина с 

полиестерно покритие по бордове, комини, козирки и други, включително водещи профили, крепежни 

елементи, аксесоари и други; Изкърпване на стара мазилка, циментова шпакловка с мрежа, силикатна 

мазилка, нови бетонови шапки с ламаринени шапки на комини; Демонтаж на стари, доставка и монтаж 

на нови чугунени покривни воронки Ø110 с решетки против запушване с боклуци, включително 

подмяна на вътрешните водосточни тръби в зоната на общите части, сутерена и таванския етаж; 

Енергоспестяваща мярка В.4: Топлоизолиране на под- Доставка и монтаж на топлоизолационна 

система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност λ=0.031 W/mK (включително цим. 

лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и цокълен профил с водокап 

от ламарина с ПЕ покритие) върху външни стени на сутерен (цокъл); Доставка и монтаж на 

топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност λ=0.035 W/mK, 

(включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и 

водокапи) по под над външен въздух (еркери); Полагане на топлоизолация-Подвеждане на 

топлоизолацията. Съпътстващи СМР към енергоспестяваща мярка В.4- 1.Финишно покритие - 

доставка и полагане на цветна екстериорна мозаечна мазилка, съгласно цветен проект по цокъл, 

включително грундиране - върху външни стени на сутерен (цокъл). Енергоспестяваща мярка С.1: 

Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части: Демонтаж на стари осветителни тела; 

Доставка и монтаж на Влагозащитено осветително тяло със светодиоден (LED) светлоизточник 

12 W, IP 44, в стълбищна клетка, вкл. подмяна на кабелни трасета, ключове и монтиране 

датчици за движение.Организацията на работата, предмет на поръчката, която ще приложи 

участникът е представена в схема. Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат 

да възникнат за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване. 
 

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

„СТИЛМЕД-СА”ЕООД. 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 
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отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ” 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
ЕТАПИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: ЕТАП ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ 

НАДЗОР- Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите 

по отделните части на проекта;  ЕТАП ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И 

МОБИЛИЗАЦИЯ; ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР- При изпълнение на СМР се спазват 

изискванията на нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд.  КОНТРОЛ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ; ЕТАП  ПРЕДАВАНЕ НА 

ОБЕКТА С АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБА №3/31.07.2003Г. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР- Отговорности и 

задължения на дружеството, в качеството на изпълнител; Ръководителят на проекта (екипа) е 

подчинен на Управителя на Екипа и е отговорен и ръководи цялостното изпълнение на всички 

строително-монтажни и административни дейности, необходими за приключване на обекта в етап 

строителство - от подписване на Протокол Образец 2 до предаване на обекта с Протокол Образец 15 и 

т.н.; За периода на строителство ще бъде назначен Ръководител ПТО, управлява и ръководи 

работата на специалисти ПТО и т.н.; Инженер по контрол на качеството и съответствие на 

материалите съвместно с Ръководител ПТО изготвя формата на необходимите документи за отчитане 

на строителството и помощни документи към актовете за плащания и ги представя за одобрение от 

Възложителя и т.н.; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд да организира 

работата по установяване и оценка на професионалните рискове, в т.ч. да разработва проекти, 

програми и конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на риска за живота и здравето на 

работещите и т.н.; Технически ръководител - подчинен пряко на Ръководител проект (екип) 

управлява и ръководи работата на екипите и т.н. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР: 

1.ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ- Монтаж и демонтаж на скеле; Демонтаж на 

скеле; Оформяне на  делатационните фуги с профил от подходящ материал. Подготовка на основата - 

Основата трябва да е здрава и чиста, с добра механична якост и т.н. Подвеждане на фасадата- За 

правилното подвеждане на фасадата спомага цокълния профил, ползването и правилното монтиране, 

на който е предпоставка за последващо качествено изпълнение на топлоизолационната система. 

Допълнително механично укрепване- Механичното укрепване около отворите на сградата е 

необходимо с цел допълнително подсигуряване най-слабите места по фасадата.  Армиране и 

шпакловане- Полагането на стъклотекстилната мрежа става чрез нанасяне на шпакловъчната смес, 

след което се вгражда в нея.Грундиране и полагане на мазилка - Грундът се полага след пълното 

изсъхване на основата, като неговата роля е да уеднакви попивателната способност и да осигури по-

стабилна връзка на основата с декоративната мазилка. Направа на външна минерална мазилка 

върху топлоизолация-Външната минерална мазилка се изпълнява от разтвори с минерално 

свързващо вещество, съгласно изготвеният проект. 2.ПОДМЯНА НА ДОГРАМА- Демонтаж на 

дограми; Монтаж на дограми-Монтаж на нови ПВЦ дограми и обръщане с гипсова мазилка по 

страници на прозорци.Столарски работи; ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА-

Демонтажни работи;Оформяне наклоните на покрива.Подготовка на основа за хидроизолация. 

Грундиране. Залепване на рулонни, битумни хидроизолации. Възстановяване на компрометираната 

мазилка по стрехи и комини. Подмяна на поцинкованата ламарина по бордовете на покрива. 

ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Саниране на бетонови повърхности и 

възстановяване на геометрия на стоманобетонови конструктивни елементи.Саниране на бетонови 

повърхности при слабо корозирали армировки. Саниране на бетонови повърхности при силно 

корозирали армировки. РАБОТИ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ВХОДОВЕТЕ- Ревизия и ремонт на 

парапети-За възстановяване на бетоновото покритие на армировката е необходимо да се почистят 
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нарушените участъци от бетоновото покритие с нарушена структура и след като се почисти откритата 

корозирала армировка по стените и плочите, се възстановява бетоновото покритие със съответните 

състави за това. Подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни 

светлоизточници, със съвременно управление. Осветителна инсталация-Осветлението се изпълнява 

от осветители, съответстващи на изготвени спесификации към проекта. Осветителните тела се 

монтират съгласно предвиденото в работните проекти.  Мазилки-Нанасянето на всеки следващ пласт 

от мазилка ще става след свързването и втвърдяването на предишния.Шпакловки- Шпакловъчните 

работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка и съгласно утвърдения 

график за обекта. Бояджийски работи-Преди започване на боядисването вътре или вън се поправят 

всякакви повреди по повърхността. Всички шпакловъчни работи, замазки и т.н. трябва да са 

приключени и повърхностите да са изсъхнали преди нанасяне на грунд и боя. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ С  НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ-Обезпечаване с подходящи човешки ресурси - 

ръководството разполага с персонал, квалифициран и притежаващ съответните умения; Обезпечаване 

с машини и съоръжения. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ, СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИКАТА НА ОБЕКТА ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ- Мерки при 

изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на 

СМР. 

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

ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ”. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

        

 

Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „НСК СОФИЯ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Организация на етапа на подготовка на строителната площадкла и доставка на материали. Организация 

на етапа на строителството- описание на разпределението на екипа и механизацията за изпълнение. 

Строителен техник на обекта- отговаря за цялостно изпълнение на строителните работи; организира, 

разпределя и съгласува задачите за инженеро-техническия състав и т.н. Сециалист ЗБУТ- ръководи и 

осъществява дейности по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и т.н.Отговорник 

контрол на качеството-ръководи, организира осъществява предварителен, текущ и последващ контрол 

по спазване на управление на документи и записи и т.н.Работник строителна изолация/топлоизолация и 

хидроизолация/;Монтажник дограма; Електротехник; Работник боядисване/шпакловка; Тенекеджия, 

довършителни работи; Монтажник строителни конструкции/заварчик; Работник мазилки; Работник 

облицовки и настилки; Общ работник. Упражняване на авторски надзор. Описание на  видовете СМР и 

тяхната после последователност на изълнение: ЕСМ 1- подмяна на дограма с ПВЦ докрама с 

„К‖стъкла- демонтаж на врати и прозорци и остъклени тераси; доставка и монтаж на ПВЦ дограма 5 

камерна; доставка и монтаж на входни врати; външни подпрозоречни первази от алуминий с шир. до 

25см;  външни подпрозоречни первази от алуминий с шир. до 15см; изкърпване и шпакловане 

вътрешно рамки около прозорци; изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около врати; и т.н. ЕСМ 2-

монтаж на външна топлоизолация- полагане на дълбокопроникващ грунд; топлоизолация по стени 

фасади; демонтаж на съществуваща топлоизолация; демонтаж на парапети; Топлоизолация  EPS- F20; 

минерална мазилка;ЕСМ 3-Топлинно изолиране на покривна конструкция-почистване на покриви; 
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полагане на топлоизолация; армирана циментова замазка; доставка и монтаж на покривен „сандвич‖ 

панел; топлоизолация по фасади. ЕСМ 4- топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух- 

полагане на дълбокопроникващ грунд; топлоизолация по стени фасади; минерална мазилка и т.н.ЕСМ 

5-подмяна на стълбищно осветление-демонтааж на стари и доставка и монтаж на нови осветителни 

тела. Специфични видове работи за изпълнение на строителния процес и мерки за безопасно 

изпълнение:- определяне местата за инсталиране на слкелета; обрушване на подкожушна мазилка; 

изолационни работи; топлоизолационни системи по фасади и под-лепене на топлоизолационни плочи; 

дюбелиране; шпакловка;грундиране полагане на цветна екстериорна мазилка; покривни работи-

демонтаж на старо покритие; полагане на топлоизолация на покрива; подготовка на основата и 

т.н.Подмяна на дограма. Монтажно-инсталационни работи; Довършителни работи- бояджийски и 

тенекеджийски работи, почистване на обекта. Методи и организация за текущ контрол. Мерки за 

намаляване затрудненията на живущите в сградата. Приложен е линеен график. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  

„НСК СОФИЯ” ЕООД. 
В Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, участникът е посочил 

видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта, технологията на тяхното изпълненение и мерки за 

ЗБУТ, но не е разписал последователността на изпълнение на отделните СМР и взаимовръзката 

помежду им. Описанието на отделните части, е общо, не са конкретизирани мерки съгласно 

техническото и енергийно обследване. Описаните дейности по отделните части са лишени от 

конкретика свързана със спецификата на обекта по настоящата Обособена позиция. Те могат да бъдат 

приложени за всеки един обект от Националната програма по енергийна ефективност. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 

Етап I. - ПОДГОТВИТЕЛЕН - Подписване на договори и с доставчици, и изготвяне на 

график за доставка на материали и оборудване. Представяне на списък на всички разрешителни, 

необходими за започването и завършването на СМР; Уточняване с Възложителя на местата за 

депониране на земни маси, стр. отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им; 

Осигуряване на площадка за претоварване на материали; Обхождане на обекта и запознаване на 

техническите ръководители с обема и обхвата на работите; Пристигане на работния персонал до 

обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен 

оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ; Осигуряване на складова база за съхранение 

на доставени материали и оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на 

материали; Доставка на първите количества материали, необходими за изпълнението; Инспекция от 

надзора на доставените материали; Участие в мероприятия, свързани с Мерки за публичност и 

комуникация при необходимост; Ще се изградят пешеходни зони и тунели пред входовете. За всички 

строителни нужди могат да се ползват и съществуващите улици около сградата, както и 

съществуващите паркинг и тротоари, които са покрити с бетонова настилка или плочи, Временно 

електрозахранване, Временно осветление.Етап II. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на строителни и 

монтажни работиДейност ЕСМ 1 - Подмяна на дограмата на сградата;Дейност ЕСМ 2 - 

Топлоизолация виншни стени;Дейност ЕСМ 3 - Топлоизолация покрив;Дейност ЕСМ 4 - 

Топлоизолация по под граничещ с външен въздух;Дейност ЕСМ 5 - Осветление общи 

части;Дейност - Други видове Задължителни работи от Техническото обследване.Дейност 6 - 

Други видове Задължителни работи от Техническото обследване В тази дейност се включва 

изпълнението на няколко поддейности съгласно предписанията на Техническото обследване, които не 

са включени в ЕСМ и се явяват като Други:Поддейност 1. Поставяне на метални решетки в 

подпокривното пространство -против влизане на птици /тези дейност се изпълнява към фасадни и 

покривни дейности/.Поддейност 2. Почистване и обработеване на фасадните фуги със съвременни 

еластични материали, възстановяване на дилатационни фуги и видими корозирали части на панелите 

/тези дейност се изпълнява към фасадни и покривни дейности /.Поддейност 3. Ремонт на козирките на 

входовете /тези дейност се изпълнява към фасадни и покривни дейности /.Поддейност 4. 

Възстановяване на тротоарна настилка около сградата / тези дейност се изпълнява след завършване на 

фасадните дейности и демонтажа на скелето /. Поддейност 6. Електро сутерен - подмяна на осветители 

/ тези дейност се изпълнява към Дейност 5 - Електро /.Поддейност 7. Възстановяване на 
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мълниезащитна и заземителна инсталации / тези дейност се изпълнява към Дейност 3 - покривни 

дейности и преди Поддейност 4/.Поддейност 8. Доставка и полагане на ПУ врати към мазета Е1 60 и 

Подмяна на капаци за изход към покрива с нови топлоизолирани / тези дейност се изпълнява към 

Дейност 1 и 2 /.Поддейност 9. Демонтаж и последващ монтаж на климатици и сателитни антени / тези 

дейност се изпълнява към Дейност 2 - фасадни стени /.Поддейност 10. Изграждане на стъпала и 

парапети пред входовете / тези дейност се изпълнява към накрая /•   Дейност - Демобилизация и 

предаване на обекта с Акт обр. 15.Всяка дейност включва действия, последователност, 

взаимовръзка, период и ресурси (Дейност ЕСМ 1 - Подмяна на дограмата на сградата - Действия: 

Дейността включва демонтаж на всички дървени, метални и алуминиеви (без прекъснат термомост) 

прозорци и врати неотговарящи на топлотехническите изисквания на разработения РИП и монтаж на 

нова дограма съгласно предписанията на енергийното обследване и чертежите разработени в РИП, и 

съпътстващите ги СМР. Последователност: Дейността започва с демонтаж на съществуващата 

дограма, предвидена за смяна. Следва монтаж на новата дограма. Двете действия се извършват 

паралелно за всеки конкретен прозорец с цел да не се оставят помещенията на живущите на 

атмосферното влияние. След монтажа на дограмата се монтират подпрозоречните первази и се 

обръщат прозоречните отвори.Взаимовръзка: Извършва се преди обръщането на прозоречните отвори 

с топлоизолация. Ресурси: Дейността ще се изпълнява от бригада „Дограма", бригада „Обшивки", 

бригада „Бояджии" и бригада „Общи работници". Състава на бригадите е показан в ЛКГ. Работниците 

ще бъдат оборудвани с необходимите ръчни инструменти. Всички строителни отпадъци генерирани по 

време на изпълнението на тази дейност ще се събират своевременно и ще се извозват на указано от 

Възложителя депо.) За всяка дейност е посочено от кого ще се осъществява контрола за обезпечаване на 

качеството по време на изпълнението.За изпълнението на строителните работи се предвиждат основни 

звена, механизация и техническо оборудване( например: Бригада Топлоизолации - съставено от 14 

квалифицирани работници със специалности - топлоизолации и общи работници. Ще изпълнявя 

фасадните топлоизолационни работи по фасадите, както и топлоизолацията по покрива. Състава на 

това звено ще включва 6 човека Ще са оборудвани с ръчни режещи, ударопробивни, елекрически 

бъркалки за разтвори, и други ръчни инструменти. Работата на това звено ще се подсигурява от 

механизация за доставка на място на изолационните материали и извозване на строителни 

отпадъци).Етап III. - АВТОРСКИ НАДЗОР - Дейноста на Авторски надзор, подготвяне на 

необходимата строителна документация и др. се изпълнява през целия перод на строителстния 

процес.Етап IV. - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА За срока на целия гаранционен период 

участникът предвижда да поддържа в основната база на дружеството ресурс от механизация и 

материали, които биха били необходими за отстраняване на гаранционни повреди. Ще бъде 

предоставен на Възложителя план за действие при поява на гаранционни дефекти включващ лица за 

контакт и срокове за реакция.МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЖИВУЩИТЕ В СГРАДАТА. 

 

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

ДЗЗД „ЕКОТЕРМ”. 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

  

 

Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „САВАРОНА” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етапи на изпълнение на строителството- Етап I „Откриване на строителната площадка―; Етап II 
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„Изпълнение на временно строителство―-Етап на подготовка на площадката на място; Етап III 

„Изпълнение на строително-монтажни работи―; Етап IV „Подготовка на строежа за приемане и 

предаване―. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение-  Демонтажни 

работи; Ремонт на покрив - ще се извърши основен ремонт на покрива- пълна подмяна на 

хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това се 

оформят наклоните на покрива. Монтаж на воронки -Монтират се воронки със същите размери, 

като старите. Подмяна на покривната хидроизолация: Премахване на старата хидроизолация. 

Изпълнение на холкери по околовръс на покрива и около комините.Почистване на повърхността и 

репариране на основата, където е необходимо и т.н.Подготовка на основа за хидроизолация- 

Основата за полагане на хидроизолация трябва да бъде чиста и суха. Новата хидроизолация се 

полага след възстановяване на наклоните на покрива  и т.н.Осветителна инсталация- 

Осветлението се изпълнява от осветители, съответстващи на изготвени спесификации към проекта. 

Осветителните тела се монтират съгласно предвиденото в работните проекти. Мълниезащитна 

инсталация-Мълниезащитната инсталация осигурява защита на сградата и оборудването срещ у 

пряк удар от атмосферни пренапрежения по време на гръмотевични бури. Заземителна инсталация -

Заземителната инсталация осигурява защита срещу токов удар и по този начин безопасно 

функциониране на инсталациите. Доставяне на електроматериали, тръби, табла и др. Топлинно 

изолиране на външните стени, съгласно предвиденото в доклада за обследване за енергийна 

ефективност: Направа на фасадно скеле; Проверка на основата; Залепване на топлоизолационни 

плоскости, като се следи те да са плътно прилепнали; Дюбелиране на топлоизолацията; Полагането 

на защитна мрежа; Шпакловане; Грундиране; Нанасяне на мазилката. Подготовка на основата- 

Проверява се качеството на съществуващата основа. „Кух звук" при почукване върху мазилката 

означава, че тя се е отлепила от стената и трябва да бъде отстранена. и т.н. Подвеждане на 

фасадата- За правилното подвеждане на фасадата спомага цокълния профил, ползването и 

правилното монтиране, на който е предпоставка за последващо качествено изпълнение на 

топлоизолационната система и т.н. Допълнително механично укрепване- Механичното укрепване 

около отворите на сградата е необходимо с цел допълнително подсигуряване най -слабите места по 

фасадата. В този случай тези участъци се подсигуряват чрез полагането на предварително изрязани 

парчета от стъкпотекстилната мрежа,положени диагонално по ръба на прозореца или вратата. 

Армиране и шпакловаме- Полагането на стъклотекстилната мрежа става чрез нанасяне на 

шпакловъчната смес, след което се вгражда в нея, като отделните ивици от армиращата мрежа 

трябва да се застъпват не по-малко от 10см. След изсъхването на първия слой може да се нанесе 

втори изравняващ такъв. Грундиране и полагане на мазилка- Грундът се полага след пълното 

изсъхване на основата, като неговата роля е да уеднакви попивателната способност и да осигури 

по-стабилна връзка на основата с декоративната мазилка. Направа на външна минерална 

мазилка върху топлоизолация- Външната минерална мазилка се изпълнява от разтвори с 

минерално свързващо вещество, съгласно изготвеният проект. Топлинно изолиране на пода, 

съгласно предвиденото в доклада за обследване за енергийна ефективност- Доставка и монтаж 

на тополоизолационна система тип ЕPS, δ= 6 сm и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 

W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) при под над неотопляем 

сутерен. Демонтаж на съществуваща дървена дограма, доставка и монтаж на нова с PVC 

профили; Подмяна на дограма: монтаж на нови ПВЦ дограми и обръщане с гипсова мазилка 

по страници на прозорци Последователност на операциите: Вземане на мярка от място; 

Заготвяне в специализиран цех- Монтиране на каси и дограми, посредством монтажна пяна; 

Монтиране на стъклопакети и крила на врати;Монтиране на обков;Прогонване на врати и 

дограми;Обръщане на отвори включващо измазване, шпакловане и боядисване;  Ремонт на общи 

части Бояджийски работи- Преди започване на боядисването вътре или вън се поправят всякакви 

повреди по повърхността. Всички шпакловъчни работи, замазки и т.н. трябва да са приключени и 

повърхностите да са изсъхнали преди нанасяне на грунд и боя. Шпакловки- Шпакловъчните 

работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка и съгласно 

утвърдения график за обекта. Столарски работи. Организация и подход на изпълнение: 

Ръководителят на проекта (екипа); За периода на строителство ще бъде назначен Ръководител 

ПТО, подчинен пряко на Ръководител проект (екип); Специалист по качеството  е подчинен пряко 

на Ръководител проект (екип); Специалист по здравословни и безопасни условия на труд  е 

подчинен пряко на Ръководител проект(екип); Техническите ръководители са подчинени пряко на 

Ръководител проект (екип); Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали.  МЕРКИ 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЖИВУЩИТЕ В 

СГРАДАТА. 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  
„САВАРОНА” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 
 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо Г.Данов”, 

бл.35. 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФ СТРОЙ” 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етапи по време на изпълнение на СМР:1.Откриване на строителна площадка-временно 

строителство,материали,разрешение от строителния надзор;2.Изпълнение на СМР; 3.Подготовка на 

строежа за приемане и предаване; 4.Авторски надзор. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:1. Топлиноо 

изолиране на външни стени-монтаж и демонтаж на скеле; оформяне на делатационни фуги с профил от 

подходящ материал; подготовка на основата; подвеждане на фасадата; допълнително механично 

укрепване; армиране и шпакловане; грундиране и полагане на мазилка; направа на външна минерална 

мазилка върху топлоизолация; оформяне на делатационни фуги с профил от подходящ материал. 

ПОДМЯНА НА ДОГРАМА- демонтаж на дограми/последователност на опреациите, изисквания за 

изпълнение/; столарски работи; ПОКРИВНИ РАБОТИ- демонтажни работи; оформяне на наклоните на 

покрива; подготовка на основата за хидроизолация; грундиране; залепване на рулонни, битумни 

хидроизолации; възстановяване на компрометираната мазилка по стрехи и комини.Подмяна на 

поцинкована ламарина по бордовете на покрива; ремонт на козирките над входовете; Изграждане на 

нова мълниезащитна инсталация. ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: 

саниране на бетонови повърхности и възстановяване на греометрия на стоманобетонови конструктивни 

елементи. Подготвителни работи(подготовка на бетоновите повърхности за саниране); саниране на 

бетонови повърхности при слабо корозирали армировки; саниране на бетонови повърхности при силно 

корозирали армировки; ремонт или подмяна на компрометираната мазилка по цокъла на сградата. 

РЕМОНТ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ВХОДА: подмяна на осветлението в общите части; осветителна 

инсталация; доставяне на електроматериали, тръби, табла и др; складиране и съхранение на 

електроматериали, тръби, табла и др; Мазилки; Шпакловки; Бояджийски работи. Приложен е подробен 

график за необходими ресурси за изпълнението в съответствие с предложената 

технология.Комуникация на екипа. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДНИЯ 

СЪСТАВ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР- Ръководителят на проекта (екипа) е подчинен на 

Управителя на Екипа и е отговорен и ръководи цялостното изпълнение на всички строително-

монтажни и административни дейности, необходими за приключване на обекта в етап строителство - 

от подписване до предаване на обекта с Протокол Образец 15 и т.н.; За периода на строителство ще 

бъде назначен Ръководител ПТО, управлява и ръководи работата на специалисти ПТО и т.н.; 

Специалист по контрол на качеството и съответствие на материалите съвместно с Ръководител 

ПТО изготвя формата на необходимите документи за отчитане на строителството и помощни 

документи към актовете за плащания и ги представя за одобрение от Възложителя и т.н.; Специалист 

по здравословни и безопасни условия на труд да организира работата по установяване и оценка на 

професионалните рискове, в т.ч. да разработва проекти, програми и конкретни мерки за намаляване и 

предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите и т.н.; Технически ръководител - 
подчинен пряко на Ръководител проект (екип) управлява и ръководи работата на екипите и т.н.Мерки  

при изпълнението касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие 
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от изпълнението върху кръга засегнати лица.Приложени линеен график за изпълнение на 

проектирането и Приложени линеен график за изпълнение на СМР. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФ СТРОЙ” 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – 

ИНЖИНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН 

НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 

Предвидени СМР: 1. Топлоизолиране на външни стени- монтаж на строително скеле;очукване 

на покожушена мазилка; възстановяване на мазилката-полагане на вароциментова мазилка по 

фасади; доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд ;Топлоизолационна система по 

фасади- подвеждане на топлоизолация; разбъркване на лепило; лепене на плоскости; 

дюбелиране; шпакловка с мрежа; Топлоизолация по страници на прозорци; Полагане на 

мазилки по фасади- грундиране; нанасяне на мазилка. 2. Подмяна на дограма-демонтаж на 

стра дървена и  метална дограма с нова PVC дограма;  външни подпрозоречни первази; вътрешни 

подпрозоречни первази; обръщане на страници на прозорци-вътрешно. 3.Топлоизолиране на покрив- 

Възстановяване на компрометираната замазка; полагане на пароизолация на плоча; полагане на 

топлоизолация минерална вата 12см по таванска плоча; полагане на хидроизолация от два пласта 

битумна мембрана и съпътстващи дейности. 4.Топлоизолиране на под- очукване на стара мазилка по 

таван и направа на нова мазилка по таван-сутерен; полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтак; 

направа на нова мазилка по таван; монтаж на топлоизолация по таван; полагане на шпакловка. 5.Мерки 

за освежаване на общите части- монтаж на осветителни тела; монтаж на кабели за осветителна 

инсталация; направа на лампени излази; направа на изравнителна мазилка в общи помещения; направа 

на гипсова шпакловка по стени и тавани на стълбищната клетка; боядисване с латекс; боядисване с 

блажна боя по цокъл. ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:  Технически 

ръководител; специалист ПТО; ел.специалист; отговорник за контрола по качеството; отговорник за 

осигуряване по ЗБУТ. Описание на отделните екипи на изпълнение на ЕСМ:екип извършващ монтаж 

на скелето; екип извършващ подмяна на дограма; екип извършващ полагане на топлоизолационен 

пакет; екип извършващ полагане на хидроизолационен пакет; екип извършващ топлоизолиране на под 

на неотопляем сутерен; екип извършващ освежаване на стълбищна клетка и общите части в сградата; 

екип извършващ подмяна на ел.инсталации-мълниезащитна, осветителна в общите части; екип 

извършващ подмяна на водопроводна инсталация; екип от помощни работници. Организация и подход 

на изпълнение-приложен линеен график. Мерки за контролиране и намаляване затрудненията за 

обслужване дейността на живущите. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖИНЕРИНГ – КОНСУЛТ” ЕООД 

Не са описани видовете строителни работи, свързани с цялостното изпълнение, а само предвижданията 

за организация и изпълнение на основните дейности, като описанието има общ характер и не отразява 

спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи съгласно КС 

и/или технологичната последователност на основни дейности е описана общо и не е възможно да се 

извърши проверка за съответствие между описаните в предвижданията за организация и изпълнение 

процеси, заложените срокове и правилната технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи.Участника не е 

описал характеристики на материали, които смята да изплозва, няма разбивка на работната сила и 
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използвани материали, не е спазена поредността на операциите. не е описано поставянето на 

мълниезащита и заземяване. 

 

 

 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ТРЕЙС СОФИЯ АД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-СМР дейностите ще бъда изпълнени в съответствие с изискванията на 

нормативната база и обезпечени с човешки и финансови ресурси.7.1. ЕТАПИ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ-1.Особености на площадката,подход,наличие на 

незасягащи се външни пътни връзки.2.Започване на работа след получаване на азрешение за строеж и 

откриване на строителна площадка.3.Временна организация на движението.4.направа на временни 

пътища и пешеходни зони.5.направа на временни огради. 6.Временно електрозахранване.7.СМР- ПО 

ЧАСТИ-1.по част Конструктивна-обработка на местат с нарушено бетонно покрите, обработка на 

фуги,направа на разрушени или пропаднали настилки около фасадата на блока,.2 част Архитектурна-

покривни работи-ремонт на комините, почистване на покриви и технически съоръжения, и при 

необходимост оформяне на наклоните при необходимост.Монтаж на покривни панели,подмяна на 

ламаринени обшивки, монтаж на вентилационни решетки на отворите на подпокривното 

пространство.Ремонт на козирките над входовете-почистване на повърхнстта от отпадъци и 

осигуряване на отводняване.Подмяна на дограма- включва монтаж на фасадно скеле,оплътняване на 

фуги между компроментираните панели,отстраняване на неизправни частични 

санирания,топлоизолиране на фасадните стени, вкл.подпокрив,цокъл, обръщане около отворите. 

Измазване на стените и таваните, които не подлежат на топлоизолиране.Ремонт на общите части-

отстраняване на компроментирана мазилка, шпакловане и измазване на засегнатите 

участъци,боядисване на стени и тавани, боядисване блажно на парапети. 3.част ЕЛЕКТРО-преработка 

на ел.инсталация, подмяна на осветителни тела,помяна и замяна на зазимителна  и мълниеносна 

защита.Участникът е описал наличната техника, с която ще бъдат извършени СМР-дейностите, както и 

е дал описание на наличния човешки ресурс необходим за осъществяването им.Представил е следния 

провктански екип: 1.Ръководител на екипа-архитект, налични експерти по всички части-ЕЛ, ВиК, ОВК, 

и Енергийна ефективност, ПАБ.Екип СМР- тех. Ръководител,контрол по качество,специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд, работници. Описани са взаимодействията между 

експертите заети в процеса на инженеринг, както и техните задачи и  отговорности. Описани са 

технологията и начините за осъществяване на предвидените дейности.  

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
ТРЕЙС СОФИЯ АД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 



 112 

Етап 1: подготвителни мероприятия.Дейност 1: подготвителни мероприятия по строителната площадка  

- определяне на места за поставяне на контейнери за строителните отпадъци и маршрути за 

транспортирането на отпадъците, отразяване на местата за складиране на строителни материали, 

обозначени и снабдени места за указване на първа помощ; изграждане (доставка) на фургони за 

складиране на леката механизация и инструменти, места за преобличане и възможност за почивка на 

работниците;Етап 2:  изпълнение на мерките за енергийна ефективност Дейност 1: ЕСМ 1 - подмяна на 

дограма с рус дограма с стъклопакет с т стъклоДейността ще стартира след подписване на акт обр. №2 

за откриване на строителната площадка и ще се изпълни от следните задачи:Демонтаж прозорци, врати 

и остъкление тераси , Доставка и монтаж на РУС дограма, 5 камерна , Доставка и монтаж на входни 

врати от алуминий с прекъснат термомост и стъклопакет. Съпътстващи строително-монтажни работи 

към ЕМС 1 (прецезирани при изготвяне на инвестицоионния проект) и др. Дейност 2: есм 2 - монтаж на 

външна топлоизолация -Дейността ще стартира след подписване на акт обр. №2 за откриване на 

строителната площадка и ще се изпълни от следните задачи: Полагане на дълбокопроникващ грунд 

преди монтаж на топлоизолационна система по фасади, включително новоизградени парапети на 

затворени тераси. Топлоизолация по стени фасада (вкл. борд ) Демонтаж на съществуваща 

топлоизолация по стени фасада Демонтаж на парапети от стоманена ламарина по остъклени тераси , 

Съпътстващи строително-монтажни работи (прецезирани при изготвяне на инвестицоионния проект) и 

др.Дейност 3: ЕСМ 3 - топлинно изолиране на покривна конструкция Дейността ще стартира след 

подписване на акт обр. №2 за откриване на строителната площадка и ще се изпълни от следните 

задачи:Почистване на покриви от строителни отпадъци и посипка речен чакъл, включително спускане 

от височина, транспортиране и депониране в сметище за строителни отпадъци, Полагане на 

топлоизолация , Армирана циментова замазка над топлоизолацияПолагане на дълбокопроникващ грунд 

преди монтаж на топлоизолационна система Съпътстващи строително-монтажни работи (прецезирани 

при изготвяне на инвестицоионния проект) Дейност4: ЕСМ 4 - топлинно изолиране на под граничещ с 

външен въздух Дейноста ще стартира след подписване на акт обр. №2 за откриване на строителната 

площадка и ще се изпълни от следните задачи: Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на 

топлоизолационна система по фасади (вкл.надзид) Топлоизолация по стени фасада (вкл. борд ) 

Съпътстващи строително-монтажни работи (прецезирани при изготвяне на инвестицоионния проект) 

Дейност 5: ЕСМ 5 - Подмяна на стълбищно осветление Дейността ще стартира след подписване на акт 

обр. №2 за откриване на строителната площадка и ще се изпълни от следните задачи:Демонтаж на 

стари осветителни тела в стълбищна клетка и етажни коридори , Доставка и монтаж на осветително 

тяло тип пура , Съпътстващи строително-монтажни работи (прецезирани при изготвяне на 

инвестицоионния проект) Дейност 6: ремонт на електрически инсталации и укрепване на 

конструктивни елементи на сградата Дейността ще стартира след подписване на акт обр. №2 за 

откриване на строителната площадка и ще се изпълни от следните задачи:Основни строително-

монтажни работи за ремонт на Електрическите инасталация (включително и мълниезащита) и 

укрепване на конструктивни елементи на сградата Конструктивно възстановяване: Защита на носещата 

конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели. Обработка на покривните 

дилатационни фуги и коминните; Всички открити и компрометирани връзки между панели по 

фасадата, ще се ремонтират; Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон, и 

обмазването им с циментови разтвори. Дюбелни връзки с видима корозирала армировка ще 

замонолитени с полимерно-модифициран циментов разтвор; Защита от навлизане на влага в дюбелните 

връзки между фасадни, стенни и подови панели;Направа и възстановяване на участъците с напукани и 

пропаднали дворни настилки около сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води 

извън основите на сградата;Всички метални части на парапетите ще се защитят с антикорозионна 

защита, а заваръчните шевове между закладните части, бетонирани в стоманобетонната конструкция на 

сградата и декоративните панели, и металната решетка на парапетите ще се обследват и при 

необходимост ще се усилят. Изпълнение на мерки по част „Електро" - Подмяна на мълниезащитата 

инсталация;Подмяна на заземителната инсталация;Етап 3: демобилизация на строителната площадка 

За всяка дейност участникът е описал необходимото време за изпълнение и броя работници. Описана е 

технологията на изпълнение както и основните технологични особености, както и използвани 

инструменти и приспособления. Участникът е обезпечил строителните работи със съответните 

човешки ресурси, като в таблица е описано отговорния служител, както и изпълнителския състав.  

Участника е предложил проблеми и затруднения при изпълнение на обществената поръчка. 

 

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

„ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ” ЕООД 
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Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Етап I -Откриване на строителна площадка, оформяне на зоната за работа, монтиране на 

информационна табела; Етап II- Уведомителен етап и изпълнение на временно строителство. Това е 

етапа за същинската  подготовка на строителната площадка и изпълнението на временното 

строителство. Етап ІІІ - Мобилизация на екипа за работа, доставка на необходимото оборудване, 

материали и съоръжения за работа.  Разпределяне на групите за работа, провеждане на необходимите 

инструктажи на работниците.Етап ІV - Изпълнение на строително-монтажните работи: Започване на 

същинските строителни работи -Направа на работно скеле; Демонтажни работи по стари дограми, 

водосточни тръби и други по фасадите на жилищната сграда. Монтаж на нова дограма и изпълнение 

на съпътстващи дейности към монтажа, в пълно съответствие с посочените параметри в доклада за 

енергийно обследване и изготвения проект.Материалите и изделията, използвани за вътрешни 

дограми, трябва да отговарят по тип, вид и качество на изискванията на проекта и съответните 

стандартизационни документи. Технология и организация на процеса на монтаж на врати и прозорци е 

подробно описан в схема.Контролът върху качеството на доставените материали и изпълнението на 

видовете работи се осъществява от техническия ръководител на обекта в съответствие с изискванията 

на проекта.  Изпълнение на дейности по терасите/балкони в това число зазиждане и/или 

остъкляване в съответствие с одобрения проект-Тези дейности могат да се изпълняват 

успоредно с монтажа на дограмата. Изпълнението им ще бъде в пълно съответствие с 

предвиденото в проекта. Подготовка на фасадите за полагане на предвидената 

топлоизолация; Полагане на топлоизолация- Подвеждане на топлоизолацията - Извършва се с 

конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират 

и по тях се опъват конци и т.н. Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и 

предписанията на производителя! Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 минути и т.н. 

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-

малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви 

мастари. и т.н. При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. 

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва 

да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука. Дюбелирането се извършва 

само там, където има лепило. Шпакловка с мрежа – започва се отгоре надолу, като се избира за 

начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина 

на сградата и т.н. Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Хубаво е грунда 

да се боядиса в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а не безцветен и т.н. Нанасянето на 

мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида и, 

мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се 

обработва с пластмасова маламашка и т.н. Нанасянето на мазилката по всички външни и 

вътрешни ъгли трябва да се извърши внимателно и прецизно. и т.н.Контролът по приемането и 

полагането на смеси на строителната площадка се извършва от техническия ръководител. 

Полагане на топло и хидроизолация по покрива: Ремонт на отводнителната система - 

Вътрешното става чрез водоотвеждаща воронка. При този вид оттичане, покрива е с наклон навътре 

към точката (воронката) на оттичане и т.н. Външното оттичане може да бъде чрез олук или барбакан и 

т.н. Оформяне на необходимите наклони- Полагането на топлоизолацията следва да стане при 
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подготвена основа. Върху замазката се полага битумен грунд и върху него газопламъчно двата пласта 

битумна хидроизолация. Хидроизолация- Когато се полагат грундове, хидроизолационни системи 

или предпазни слоеве, повърхността трябва да бъде чиста, суха, без лед или слана, без циментово 

мляко, хлабав материал, прах или отпадъци, които биха намалили адхезията, както и течности, 

химични съединения и мембрани от какъвто и да е вид. Основа за хидроизолация- Основата за 

полагане на хидроизолация трябва да бъде чиста и суха. Новата хидроизолация се полага след 

възстановяване на наклоните на покрива. Наклон на покрива се дава чрез циментова замазка и 

т.н.Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на сгради и 

съоръжения се избира в зависимост от: техническите характеристики и технологията за изпълнение на 

строежа; вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно обновяване 

или преустройство; вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, циментно-

пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.); компонентите (слоевете) на 

хидроизолационната система; вида и начина на водоотвеждането; използваемостта на покрива. 

Изпълнение на строително-монтажни работи по част Електро- Дейностите по тази мярка 

включват: Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в апартаментите и общите части и 

възстановяване целостта на инсталацията в общите части; Изграждане на нова мълниезащитна 

инсталация. Всички екранирани кабели се заземяват в двата края. Полагане на кабелите по кабелните 

трасета се съобразява с електромагнитната съвместимост и да се полагат разделно. Заземителят се 

изпълнява в непосредствена близост с електромерното табло и т.н. Мълниезащити инсталация- 

Мълниезащитната инсталация осигурява защита на сградата и оборудването срещу пряк удар от 

атмосферни пренапрежения по време на гръмотевични бури. Гръмозащитната инсталация се 

изпълнява според изискванията на нормите за проектиране на гръмоотводни инсталации за сгради и 

оборудване. Заземителна инсталапия-Заземителната инсталация осигурява защита срещу токов удар 

и по този начин безопасно функциониране на инсталациите. Ресурсно обезпечение с необходимите 

човешки ресурси- В цялостното изпълнението на договора ще се включат предложените от нас  

експерти, изцяло отговарящи на изискванията на Възложителя по отношение на образование, 

квалификация и опит. Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите между тях: ще бъдат 

определени сроковете за изпълнение на всяка една дейност; ще бъдат формулирани и начините за 

осъществяване на комуникация между членовете на екипа, както и комуникацията с Възложителя. 

Материално и техническо обезпечаване на изпълнението-Офис и логистика, човешки ресурс, 

материален ресурс,информационен ресурс, финансов ресурс. Мерки за намаляване затрудненията 

за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на обекта. Изпълнението на 

тези дейности зависи до голяма степен от изграждане и поддържане на надеждна организационна 

структура, обезпечена с необходимите технически ресурси и експертен персонал, който покрива 

отговорностите на Участникът в рамките на проекта. Тези фактори са изцяло под контрола на 

изпълнителя на настоящата обществена поръчка. Прилагането на адекватна система за планиране, 

вътрешен мониторинг и контрол и управление на риска ще обезпечи изпълнението на заложените 

дейности. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
„ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 
 

 

Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „АРДАСТРОЙ” ООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 
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Съдържание на предложението: 
Строителният процес изисква спазването на определена етапност, която е предпоставка за 

спазване на договорните условия. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП; СТРОИТЕЛНИ, МОНТАЖНИ И 

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОСНОВНОТО СТРОИТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ: ОБХВАТ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕН-Дейностите по основното строителство могат условно 

да се разделят на следните основни подетапи:Подетап първи СМР - по Част "Архитектурна";Подетап 

втори - СМР по "Конструктивна";Подетап трети - СМР по част "ВиК";Подетап четвърти - СМР по част 

Електро инсталации;Подетап пети - Работи по отстраняване на строителни отпадъци. ПОДЕТАП  

ПЪРВИ - СМР ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА-Ще се извърши цялостен ремонт на покрива (топло и 

хидро изолиране), вкл. на покривното водоотвеждане и бордовете и измазване на комините. Ще се 

приложат мярките по енергиийна ефективност по фасадите - подмяна на дограма, топлоизолиране и 

мазилка. ПОДЕТАП ВТОРИ СМР ПО,ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА-Ще се избърши конструктивно 

укрепване и усилване на компрометирани стени, щурцове и панели.Възстановяване на бетоновото 

покритие на оголената и корозирала армировка.Ще се извърши уплътняване на фугите между 

фасадните панели, фугите между секциите и фугата между фасаден и покривен панел при входни 

козирки с водоплътен кит.Ще се извърши укрепване и реновиране на балконските парапети. 

ПОДЕТАП – СМР ПО ЧАСТ ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ. ПОДЕТАП 

ЧЕТВЪРТИ – СМР ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ-Ще се извърши частична рехабилитация на 

съществуващата осветителна инсталация в общите части на  сградата (стълбищни клетки) – доставка и 

монтаж на плафонери с датчици за движение, съместини с енергоспестяващото осветление (LED) 

осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела 5-11W в общите части на сградата. Ще се ремонтира 

мълнезащитната инсталация и се извършат лабораторни измервания от лицензирана лаборатория и 

окомплектова досие на новата мълниезащита отговарящо на Наредба №4 от 22.12 2010г. за 

мълниезащита на сгради. ПОДЕТАП ПЕТИ - РАБОТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ-Ще 

се полагат усилия, които да гарантират, че площадката и по-специално работните места и пътищата за 

достъп ще се поддържат чисти и без остатъци от отпадъци. Достатъчно на брой и подходящи за 

събиране на отпадъци контейнери ще бъдат предвидени за ежедневното изхвърляне на отпадъци като 

ще са поставени на достъпни места в близост до офисите, местата за отдих на работниците, складовете. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 

РАБОТИ - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  И ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА, 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ  

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ-ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; СМР ПО ВРЕМЕ НА ОСНОВНО 

СТРОИТЕЛСТВОТО- Обхватът на работите, включени за изпълнение е относително широк. 

Изпълнителят ще изпълнява работи, както следва:ВИДОВЕ СМР ПО ЧАСТ АРХИТРЕКТРНА-

Външни довършителни работи по фасади-Монтаж и демонтаж на фасадно скеле, вкл. предпазна 

мрежа;Демонтаж на съществуваща топлоизолация по стени фасада;Очукване мазилка;Външна гладка 

мазилка;Полагане на топлоизолация по стени фасада с EPS  100 mm;Топлоизолация по еркер с ЕPS 120 

mm с коеф. на топлопроводност λ =0,035 W/mK, мрежа и шпакловка;Топлоизолация по цокъл с XPS 

100 mm с коеф. на топлопроводност λ =0,035 W/mK и негорими ивици от минерална вата, мрежа и 

шпакловка, вкл. ъглозащитен профил с мрежа по ръбове фасади;Топлоизолация XPS 20 мм с коеф. на 

топлопроводност λ =0,035 W/mK около дограма с широчина до 20 cm, вкл. ъглозащитен профил с 

мрежа около отвори;Полагане на цветна екстериорна мазилка, вкл. около отвори;Полагане на мозаечна 

мазилка по цокъл, вкл. около отвори;Очукване мазилка по коминни тела на покриви, измазване, 

топлооизолиране с минерална вата с дебелина 5 см, изработване и монтаж на предпазни 

"шапки";Надстрояване на балконски парапети до min 105см - с допълнителна 

ръкохватка;Обезопасяване чрез предпазни парапети на фасадна дограма с нисък подпрозоречен 

парапет;Защита на отворите за вентилиране на подпокривното пространство срещу проникване на 

птици посредством вентилационни решетки или мрежи; Работиоти по топлоизолиране на таван на 

сутеренПолагане на топлоизолация ЕPS 5 cm с коеф. на топлопроводност λ =0,035 W/mK, по таван на 

сутерен, вкл. мрежа и шпакловка;Работи по покрив и покривно водоотвеждане Почистване на 

покриви от строителни отпадъци, включително скане от височина;Ремонт на хидроизолация 

включително и бордове;Полагане на топлоизолация ЕPS с дебелина 100 mm (λ =0,035 W /mK) от 

външните бодове и стени на покрива;Полагане на топлоизолация XPS с дебелина 120m (λ =0,035 W 

/mK) от външната страна на покрив на машинни помещения и входове;Полагане на топлоизолация 

минерална вата  с дебелина 100 мм (λ =0,038W/mK);от вътрешната страна на терасите на приобщените 

помещения, шпакловка и мазилка;Армирана циментова замазка над топлоизолация; Хидроизолация 

покрив на два пласта, вкл по бордове;Подмяна на покривно водоотвеждане: водосточни тръби, 
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казаната, поц. ламарина на борд и поли покрив, машинно, комини;Ремонт на козирката над входа за 

всяка от секциите.Работи по подмяна на дограмата по фасадата-Демонтаж прозорци, врати и 

остъкление тераси, стъкла и метални хоризонтални профили на тераси;Доставка и монтаж на PVC 

дограма със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване <1,40 W/m2K;Доставка и монтаж на PVC 

дограма със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване <1,70 W/m2K при сутеренни 

стени;Доставка и монтаж на входни врати от алуминий с прекъснат термомост и 

стъклопакет;Подпрозоречни первази ;Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и 

врати с ширина до 20 cm.ВЪНШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ-

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ-Подготвителни работи; Нанасяне на 

лепилото; Залепване на плоскостите; Дюбелиране; Шпакловка с мрежа; Грундиране. Нанасяне на 

мазилката.ВЪНШНА МАЗИЛКА-Преди нанасянето на мазилката, стената се грундира с грундираща 

боя на база синтетични смоли, която със своята структура и малки минерални частици, улеснява 

работата и увеличава адхезията и т.н.РАБОТИ П0 ПОКРИВ И ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ-

ЗАМАЗКИ-Циментно-пясъчна замазка;Армирана циментова замазка.ИЗЛНЕНИЕ НА ПОКРИВНА 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПЛОСЪК ПОКРИВ-Изглаждане, заравняване на 

основата; Грундиране; Залепване на изолацията. ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ ПО ПОКРИВ-

Тенекеджийските работи обхващат обшивката по бордовете, монтаж на ламаринени шапки по тях, 

отвеждането на покривните води посредством улуци и водосточни тръби.РАБОТИ ПО ПОДМЯНА НА 

ДОГРАМАТА ПО ФАСАДАТА-РVС прозорци, бели, изработени според БДС 7412 от PVC -U пресов 

кухи профили от материал тип А по БДС 7413; петкамерен профил.Ще се използват стъклопакети с 

едно  нискоемисионно „К‖ стъкло \с коефициент на топлопреминаване на изделието U<l,4W/m2K в 

съответствие проектираните характеристики. Ще се използват силиконови уплътни материали. 

Външното уплътнение ще е хидроизолиращо и в същото време паропропускливо и ще осигурява 

защита от външните климатични услови се използват UV-устойчиви монтажни пяни.Методи и техника 

на работа. Изпълнение. ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ- Мазилки. 

ВИДОВЕ СМР ПО ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА―-Укрепване и усилване на конструктивни 

елементи-Оголената и корозирала армировка по сутеренни стени и подови панели над сутерена ще се 

почисти от корозия и се възстанови. Укрепване и реновиране на балконски парапети.Почистване на 

стоманените балконски парапети от корозия и покриването им с антикорозионна защита и боя и 

т.н.ВИДОВЕ СМР ПО ЧАСТ „ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ".ВИДОВЕ 

СМР ПО ЧАСТ „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ"-Изпълнение на демонтаж на стари осветителни тела в 

общи части и доставка и монтаж на енергоспестяващо осветително тяло с вграден сензор за 

присъствие;Ремонт на мълниезащитна уредба за да отговаря на новите стандарти.РАБОТИ ПО 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-последователност на СМР отразена в линейния график изпълнение на 

строително - монтажните работи. Участника изключително подробно е описал необходимите човешки 

ресурси и техническата обезпеченост за изпълнението на всяка отделна част СМР, като е разписал и 

необходимото време.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ-методи за 

организация;Организация за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с 

представителите на сдружението на собствениците по време на изпълнението на целия инвестиционен 

процес - проектиране и строителство.МЕРКИ ЗА МИНИЗИРАНЕ НА ДИСКОМФОРТА НА 

ЖИВУЩИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ 

РАБОТИ.ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА И ВРЪЗКИТЕ НА КОНТРОЛ, 

Взаимодействие и субординация както между предлаганите специалисти, така и в отношенията с 

възложителя, сдружението на собствениците и останалите участници в изпълнението на 

обекта.Описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на 

проекта.подробно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 

членовете на екипа във връзка с изпълнението на дейностите.Предложение относно мерки за 

осигуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
„АРДАСТРОЙ” ООД 
Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 
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всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ ЕНЕРДЖИ 95” 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 
Съдържание на предложението: 
Първи  етап :  Подготовка на строителната площадка:Направа ограда от метални пана, защита на 

входовете с предпазна конструкция.Втори етап: Демонтаж на съществуваща поцинкована обшивка по 

бордове покрив, включително и на асансьорно помещение.Почистване на покрива от строителни 

отпадъци, речен чакъл, включително спускане от височина, транспортиране и депониране в сметище за 

строителни отпадъци.Полагане на топлоизолация  ХРS от външната страна на покрив-редена. 

Армирана циментова замазка над топлоизолация. Полагане на асфалтов грунд преди монтаж на 

хидроизолационна система;  Хидроизолация покрив на два пласта, вкл по бордове.Изработка,  доставка  

и  монтаж  поцинкована ламарина на борд покрив, машинно, комини; Очукване мазилка по коминни 

тела покриви, измазване, топлоизолиране с минерална вата и монтаж на предпазни шапки. Трети  етап  

: Монтаж фасадно скеле с височина до 30м, монтаж на предпазна мрежа; Доставка и м-ж покривен 

сандвич панел над тераси последен етаж; Демонтаж на съществуваща топлоизолация по фасади, 

демонтаж на парапети от стоманена ламарина на остъклени тераси;Демонтаж  стъкла и метални 

профили на тераси, прозорци, врати; Вертикално спускане на отпадъци и превоз до сметище;Очукване 

на стара мазилка и изкърпване на мазилката.Изграждане на стени с газобетонови блокчета на последен 

жилищен етаж, вкл. с кофраж, армировка, бетонен пояс;Ремонт на парапети на неостъклени парапети, 

вкл. Външна шпахловка;Подзиждане с газобетонови блокчета 6см.за отвори на парапети на 

тераси;Доставка и монтаж  на PVC дограма, 5 камерна; Доставка и монтаж на входни врати от 

алуминий с прекъснат термомост  и  стъклопакет;  Външни  подпрозоречни  первази  от  алуминий  с  

шир.  25cm.; Външни подпрозоречни первази от алуминий с шир. до 15cm по остъклени тераси; 

Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с шир. 20cm; Вътрешна ВЦ мазилка 

и трикратно боядисване вътрешно тераси  Четвърти етап: Полагане на дълбокопроникващ грунд   

преди монтаж на  топлоизолационна система по фасади (вкл.надзид); Топлоизолация по стени фасада  

(вкл. борд) с EPS, мрежа и шпахловка; Топлоизолация по стени фасада с EPS, мрежа и шпакловка 

върху съществуваща топлоизолация; Топлоизолация по стени фасада с EPS ,мрежа и шпакловка върху 

съществуваща топлоизолация; Топлоизолация EPS.  около  дограма  с  широчина  до  20cm.;  Монтаж 

на ъглозащитни ПВЦ профили с мрежа по ръбове, фасади и прозорци; Монтаж на водооткапен профил 

в долния край на топлоизолация стени; Минерална  мазилка. Пети етап :  Полагане на 

дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по еркер; Топлоизолация с EPS, 

вкл. мрежа и  шпакловка на еркер;Трикратно боядисване с фасаген еркер. Шести етап: Остъргване боя 

по стени на коридори и стълбищна клетка; Очукване мазилка по стълбище и изкърпване на същата; 

Демонтаж на стари осветителни тела – стълбищна клетка и коридори; Прокопаване на канали в стени и 

тавани; Доставка и м-ж на нови захранващи кабели с предпазна гофрирана тръба; Изкърпване и 

шпахловане на канали в стени и тавани; Вертикално спускане на отпадъци и превоз до сметище; 

Вътрешно боядисване на коридори и стълбищна клетка по стени и тавани; Боядисване с блажна боя на 

парапети; Доставка и м-ж на LED осветителни тела с вграден сензор за присъствие.Седми етап: 

Очукване на нарушена мозайка по цокли на външни стени, изкърпване с цим.мазилка. Полагане на 

водоустойчива силикатна мазилка по цокли на външни бет.стени; Ремонт тротоарни плочки около 

обекта и цялостно почистване.Организация,  мобилизация  и  разпределение  на  отговорностите  и  

задачите  на членовете на инженерно – техническият екип, определен за реализирането на 

проекта:Подготовка на цялата договорна документация;Подготовка на План за безопасност и 

здраве;Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;  Съгласуване на Линейният график с 

Възложителя и осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности, напредъка им. 

Идентифициране и коригиране на отклонения в графика за изпълнение на работите.Подготовка и 

осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и 

навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до строителния обект.Мобилизация - 
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Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол 2 от Наредба 3 

към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси и строителна механизация, необходими за 

напредъка на работите, които ще ни позволят да приключим договорните дейности в рамките на 

договорения с Възложителя срок. За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от 

специалисти с постоянна численост за всеки отделен етап. Взаимодействие /комуникация/ с 

Възложителя, Проектантите и Строителния надзор - Изпълнителят ще организира оперативки за 

проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на Възложителя, 

Строителния надзор и представител  на  Изпълнителя  /техническият  ръководител/  на  обекта.  

Изпълнителят също така ще осигурява присъствие на своите отговорни и компетентни представители 

на работните съвещания по проекта, свиквани от Възложителя. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ ЕНЕРДЖИ 95” 

Липсват взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за изпълнение на СМР. 

Описанието има общ характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на 

предвидените за изпълнение строителни работи съгласно КС и/или технологичната 

последователност на основни дейности е описана общо и не е възможно да се извърши 

проверка за съответствие между описаните в предвижданията за организация и изпълнение 

процеси, заложените срокове и правилната технологичната последователност според 

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

работи. Предвижданията в организацията и изпълнението на техническата и/или ресурсната 

обезпеченост имат общ характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на 

предвидените за изпълнение строителни работи.Не са  посочени проблеми и затруднение, 

които могат да се срещнат при изпълнение на СМР. 
 

 

Обособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ДЗЗД „ЕЕФ 24” по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 
Съдържание на предложението: 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-Етап 1 – Подготвителни дейности.Дейност 1 – Подготвителни дейности 

преди започване на строителството;1. Организационно-административни действия - съгласуване 

изпълнението на проектите по Временна организация на движението, както и на движението на 

техника и работници, в района на строителния обект /достъпа на тежка техника до местата за 

изпълнение на СМР и на товарните автомобили доставящи материали, среща за запознаване на всички 

участници в строителния процес.2. Технически – мобилизация на ресурси и материали. Доставка на 

обекта на необходимата механизация, издаване на вътрешни заповеди за всички експерти от 

инженерно-техническия персонал и изпълнителски персонал с определяне на техните задължения и 

отговорности във връзка с изпълнение на обекта; изготвяне на актуализиран план за изпълнение и 

диаграма на работната ръка с цел обезпечаване на обекта с необходимия трудов ресурс;3. Технически – 

замервания.Дейност 2 – Организация на строителната площадка, ще осигурява безопасност на всички 

лица свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на 

товарни автомобили за снабдяване с материали и извършване на механизирани работи. Временен ел. 

провод с оборудвано главно временно обектово ел.табло; Временно захранване с вода за питейни и 

производствени нужди.Дейност 3 – Строителни отпадъци. Строителните отпадъци и празни опаковки 

ще се събират всекидневно на определени места в пределите на площадката и ще се натоварват ръчно 

или механизирано в транспорт на Изпълнителя. Ще се извозват и изхвърлят своевременно на 

съгласувано с Възложителя депо.Етап 2 – Изпълнение на СМР - включва в себе си физическото 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, които ще се изпълняват поетапно, 

съобразно конкретната специфика и взаимообвързаността им .Участникът е описал подробно 

конкретните дейности, поддейности и последователността на изпълнението им, както следва:Дейност 1 

– Топлоизолиране на външни стени (В2).Дейност 2 – Подмяна на дограма(В1).Дейност 3 – Изолиране 

на покрив (В3).Дейност 4 – Топлоизолиране на под (В4).Дейност 5 – Подмяна на осветлението в 

общите части (С1). Дейност 6 – Освежаване на стълбищните клетки (D).При описанието на всяка 
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дейност участникът е посочил действията които ще предприеме, последователността на изпълнение, 

взаимовръзка,времетраене, както и ресурсите които ще използва (Дейност 2 - Подмяна на дограма 

(В1 и съпътстващи СМР).Действия: Дейността включва демонтаж на всички съществуващи 

прозорци и врати, неотговарящи на топлотехническите изисквания на разработения РИП, монтаж на 

нова дограма съгласно предписанията и чертежите разработени в РИП  и съпътстващите ги СМР. 

Последователност: Дейността започва с демонтаж на съществуващата дограма, предвидена за смяна. 

Следва монтаж на новата дограма и външните подпрозоречни первази. Монтажа и демонтажа се 

извършват паралелно за всеки конкретен прозорец с цел да не се оставят помещенията на живущите на 

атмосферното влияние. След монтажа на дограмата, почти веднага след него започва обръщането на 

прозоречните отвори и след това се монтират вътрешните подпрозоречни  первази.Взаимовръзка: 

Извършва се преди обръщането на прозоречните отвори с топлоизолация.Период: Предвидените за 

изпълнение СМР са показани в Линейния календарен график позиции 1 – 6. Ресурси: Дейността ще се 

изпълнява от екипи: Дограми и Общи  работници. Броя  на работниците в екипите е показан в ЛКГ. 

Работниците ще бъдат оборудвани с необходимите ръчни инструменти.)Етап 3 – Авторски надзор, 

отчитане и предаване на обекта;Дейност 1 – Авторски надзор;Дейност 2 – Съставяне на актове и 

протоколи съгласно Наредба №3 за актовете и протоколите, които се съставят по време на 

строителството;Дейност 3 – Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ ;Дейност 

4 – Подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация;Дейност 5 – Почистване на строителната 

площадка;Дейност 6 – Отстраняване на забележки;ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
ДЗЗД „ЕЕФ 24” 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

3.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 
Съдържание на предложението: 
ЕТАП ПЪРВИ - Подготвителен етап; ЕТАП ВТОРИ- Изпълнение на СМР- Работна ръка: 1.Ръководен 

състав- 1.1 Ръководител на екипа- организира административното  техническо управление на обекта; 

организира ръководството на служителите и работниците и т.н. 1.2.Технически ръководител-

планиране, организиране, координиране на дейностите на строителния обект и т.н.1.3. 

Електроинженер; 1.4. Специалист-контрол на качеството; 1.5. отговорник ЗБУТ. Пряк изпълнителски 

състав; механизация, която ще се използва, Линеен календарен график. ТЕХНОЛОГИЧНА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ВИДОВЕТЕ СМР: 1.Фасадно скеле; 2.Мазачески работи- основни 

спомагателни материали; изпълнение на мазилки; приемане на мазилки. 3. Топлоизолация-  подготовка 

на основата; подвеждане на фасадата; технология на лепене; допълнително механично укрепване; 

армиране и шпакловане; грундиране и полагане на мазилка; диагонално укрепван ена ъглите, полагане 

на ъглов профил. 4. Тенекеджийски работи; 5. Бояджийски работи; 6. Хидроизолация на покрив- 

подготовка на основата; грундиране; газопламъчно залепване на рулонна хидроизолация. 7. 

Електрически инсталации  
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  
„БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД 

 В т.2.2. Предлагана технология.Методология за изпълнението на СМР и изисквания към материалите, 

в част Тенекеджийски работи на стр.104 е записано „Олуците и водосточните тръби ще се изпълнят от 

галванизирана ламарина с дебелина 0,53. Те се укрепват със скоби. Скобите на олуците и водосточните 

тръби ще се монтират по дължина на разстояние 80см. една от друга.―. Това не отговаря на схемата на 

отводняване на сградата. Съгласно Техническия паспорт на сградата „Оттичането на атмосферните 

води от покрива е вътрешно с воронки―. Това показва, че посочената технология за изпълнение на 
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Тенекеджийски работи е от общ характер. Не са посочени мерки за намаляване затрудненията за 

обслужване дейността на живущите. 

 

 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ТРЕЙС – СВОГЕ” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 

• ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Етап мобилизация на строителството 

• Включват всички дейности по временното строителство и тези, без които не би 

могло да се изпълнят, а именно:Подписване на договори с производители и доставчици и 

изготвяне на график за доставка на материали и оборудване; Уточняване с Възложителя и 

представител на Сдружението на собствениците  на местата за депониране на строителни 

отпадъци и др. и получаване на разрешение за извозването им;Искане и получаване на 

разрешение от Възложителя за движение на строителна техника в участъците с ограничен 

достъп;Оглед на площадката съвместно с представители на общината и Сдружението на 

собствениците и съставяне на протоколи, придружени със снимки за състоянието на 

настилките или тревните площи преди започване на строителството;Доставка на първите 

количества материали, необходими за изпълнението; Временна организация на движението, 

Направа на временни пътища и пешеходни зони, Направа на временни огради, Временно 

електрозахранване, Временно осветление,  

Етап изпълнение на предвидените СМР - Дейностите по изпълнение на СМР включват: 

подготовка и мобилизация на строителството, изпълнения по части: част конструктивна; част 

архитектура, която включва: покривни работи, подмяна на дограма, топлоизолиране на 

ограждащи елементи, ремонт на общите части; част Електро; демобилизация и почиствание 

на строителната площадка. Участникът за всяка част е описал времетраене и ресурс, който ще 

използва (Част конструктивна включва общ срок за изпълнение -109 календарни дни-от 4- тия 

до 112-тия ден-работят общо 8 работника. Използват се ръчни инструменти, къртач, 

металорежещи инструменти, пробивна техника, електрожен, ръчна трамбовка.) 

- ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА  

• Почистване на пукнатините при връзките на стените и покривните плочи над 

последен етаж и запълване с еластичен материал филцбетон без наличие на вар; 

• Възстановяване на носимоспосбността на вертикален товар на премахнатия панел в 

апартамент 50 на вх.Г  

• Възстановяване на тротоарите около сградата с цел да се предпазят основите от 

наводняване от повърхностни води. 

- ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА 

Покривни работи: 

• Ремонт на комините - обзю/сдане на комините и подмяна на шапките; 

• Почистване на покриви от строителни отпадъг^и, по сипка от речен чакъл, стари 

изолагщоини слоеве и технически съоръжения и при необходимост оформяне на 

наклоните за водоотвео/сдане; 

• Полагане на нова топлоизолаъ\ия, армирана циментова замазка и цялостна подмяна 

на хидроизолацията на покрива с обръщане на хидроизолацията при комини, 

асансьорна клетка, корнизни елементи. Подмяна на воронките и водосточни тръби; 

• Подмяна на ламаринените обшивки на покрива. 

Подмяна на дограма: 

• Подмяна на старата дограма, вкл. на сутеренните прозорци, с PVC дограма. Монтаж 

на външни подпрозоречни первази; 

• Подмяна на входните врати с алуминиева дограма. 
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Топлинно изолиране ограждащи елементи: 

• Фасадно скеле - монтаж, преместване, демонтаж; 

• Ремонт на замазките по стените и междупанелните фуги; 

• Топлоизолиране на фасадните стени,вкл. на подпокрив. пространство, цокъла на 

сградата и по еркери-подовете; обръщане около отворите, вкл. всички завършващи 

слоеве и мазилки. Измазване на стените и таваните на балконите, които не подлежат 

на топлоизолиране; 

• Топлинно изолиране на под към неотопляем сутерен (по тавана на сутерена). 

Изолиране с каменна вата от вътре на топъл покрив на усвоени тераси, вкл. балкони 

над 5-ти етао/с. 

Ремонт на общите части: 

• Възстановяване на нарушените стъпала от стълбищните маршове, като се дюбелират 

и се запълнят със силен циментов разтвор без участие на вар; 

• Подмяна на стълбищните парапети в сграда, с не по-малка от 1,10 м и с детайл, 

непозволяващ катерене и провиране през тях; 

• Ремонт на общите части - отстраняване на компрометираната мазилка до здрава 

основа, шпакловане и измазване на засегнатите участъци, боядисване на стени и 

тавани. 

- ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО 

• Преработка на осветителната инсталация; 

• Подмяна на осветителните тела с нови, окомлектовани с енергоспестяващи 

светлоизточници и датчици за движение и светлина в общите части и в сутерена; 

• Възстановяване на заземителната и мълниезащитната инсталация. 
Етап демобилизация на строителната площадка 

Екипът ще изпълни следните задания: 

1. Договорни: 

Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор: 

Подготовка на цялата договорна документация: 
2. Инженеринг: 

Изготвяне проекти по всички части съобразно спецификата на предмета на поръчката в 

обхват и съдържание съгласно изискванията на нормативната база. 

Съдействие в ролята на проектант при съгласуване на инвестиционния работен проект с 

необходимите институции и получаване Разрешения за строеж. 

Набелязване, обсъждане и решаване на различни технически проблеми: 

Извършване на авторски надзор 
3. Планиране: 

Изготвяне График за изпълнение на съгласуванията: 

Изготвяне на Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза 

на СМР; 

Изготвяне на Работен Линеен график; 

 Определяне количествата и реда на изпълнение на СМР; 

Изготвяне План за необходимостта от материали, конструкции и заготовки; 

Изготвяне на график за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства; 

Изготвяне на План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР; 

Планиране на мобилизацията; 

Организиране на ресурсите за изпълнение на работите; 

Осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности, напредъка им, 

разделяне на междинни фази и последователност при съобразяването с критичните дати за 

приключване. Идентифициране и коригиране на отклонения в графика за изпълнение на 

работите; 

Планиране на демобилизацията след приключване на СМР на обекта. 

4. Администрация: 

Установяване на връзки с местните власти и институции, имащи отношение към обекта; 
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Организиране на жилищното настаняване на персонала, устройване на временното селище, 

решаване на въпросите по транспорта на персонала. 

5. Технически задания: 

Подготовка и осъществяване на плана за мобилизация/демобилизация; 

Съгласуване на Проект за временно строителство с използване до максимум на определените 

площи на обекта, както и площи за складиране. 

6. Доставки и логистика: 

Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за 

осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до 

строителния обект. 

7. Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда  
Основните задължения и отговорности на Техническия ръководител ще са: 
• Ръководи и организира цялостната дейност за изпълнение на поръчката. Осигурява 

изпълнението на сключените допълнителни договори и поети задължения до крайния резултат 

- предаване на обекта и поетите ангажименти за гаранционна поддръжка. Длъжността е пряко 

подчинена на управляващия организацията на Изпълнителя; 

• Комуникира с Възложителя и Надзора за да изпълни изискванията им в съответсвие със 

законовата уредба и техническата спецификация; 

• Съставяне на планове за действие; 

• Разпределя задачите в екипа; 

• Контролира изпълнението на работата и спазването на планираните интервали от 

време; 

• Следи и контролира спазването на производствената и технологична дисциплина; 

• Отговаря, ръководи и организира цялостната работа на екипа от ръководители, 

специалисти и работници по изпълнение на пълния обем на поръчката. 
Участникът е направил описание на технологията на изпълнение за основните видове дейности. 

Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на смр за живущите в зоната на 

строителния обект. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на 
„ТРЕЙС – СВОГЕ” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС, ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „УСТРА БЕТОН”ООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 
Съдържание на предложението: 

Описание на предлагания подход за изпълнение на дейностите, последователност и 
взаимообвързаност при изпълнение на поръчката: Организация на строителните работи- Ще се 

прилага смесен метод на организация, базиран на паралелни и на последователни СМР. Този тип 

организация позволява работа на няколко работни звена едновременно, без това да наруши 

технологичната последователност на строителния процес. Изпълнение на строителството-Всички 

строителни работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на договора, техническите 

спецификации и нормативните разпоредби. Основни етапи на строителството на енергоспестяващи 

мерки и тяхната последователност: Временно строителство; Изпълнение на строително-монтажни 

работи: 1.Подмяна на дървената и металната дограма, с нова PVC и Al стъклопакети.Общата 
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площ на дограмата за подмяна с нова PVC и Alдограма е 380,94m2. Всичката дървената дограма и 

дограмата с метална рамка се подменя с нова PVC и Al дограма.За подмяна са предвидени и 50,00 m2 -

дограма на сутерена . Общо количество дограма за подмяна, за цялата сграда: 430,94 m2. В тази 

дейност се включват следните под дейности:А/Подмяна на дограма по апартаменти 374,24 m²: 

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент 

на топлопреминаванеλ≤1,40 W/m2К, пет камерна- демонтаж на стари прозорци  по апартаменти, 

Доставка и монтаж на нова PVC дограма по апартаменти; Вътрешно обръщане с мазилка около 

прозоречни отвори(вкл. шпакловка ,ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой); и т.н.,.Б/ Подмяна дограма 

в общите части на сградата /сутерен/ m² 56,7: Доставка и монтаж Аl дограма с коефициент на 

топлопреминаване 1,70 W/m2K-врати; демонтаж на стари прозорци и витрини в общите части на 

сградата. 2. Топлинно изолиране на външни стени: А/ Доставка и монтаж на тополоизолационна 

система тип експандиран пенополистирол,δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грунд и силикатна мазилка и труд) в/у 

външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи на стени ТИП 1, ТИП 2 и ТИП 3, общо 

количество m²- 1 626,22; Други съпътстващи дейности; Б/ Доставка и монтаж на тополинна изолация с 

минимална плътност 100 kg/m3, с прикрепващи устройства от продукти с клас по реакция на огън А1 

или А2,δ= 10 cmи с коеф. на топлопроводностλ≤0,035 W ;В/ Доставка и монтаж на материали за 

запълване на междупанелните фуги /между секциите и над тях/, вкл. и труд, общо количество за 

сградата m² 30,24; Други съпътстващи дейности; 3: Топлинно изолиране на покрив- Мярката 

включва топлинно изолиране на: - покрив ТИП 1 –студен покрив(отгоренахоризонталната плоча 

напоследния таванскиетаж) скаменна вата, с дебелина 100mm и коефициент на топлопроводностλ= 

0,040 W/mK; - покрив ТИП 2 –топлъл покрив (усвоените тераси) – с каменна вата - отвътре, с дебелина 

100 mm, скоеф. на топлопроводностλ=0,040 W/mK; - покрив ТИП 3 – топлъл покрив – с каменна вата - 

отвътре, с дебелина 100 mm, с коеф. на топлопроводностλ=0,040 W/mK 4: Топлинно изолиране на 

под- Мярката предвижда топлинно изолиране на под към неотопляем сутерен с екструдиран 

пенополистирол (XPS), с дебелина 50 mm (полага се отдолу на плочата) и коефициент на 

топлопроводност λ= 0,033 W/mK и под тип „еркер― - с екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина 

100mmи коефициент на топлопроводност λ= 0,033W/mK.. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ- Предвидено е строително ремонтните работи да се изпълняват от бригада състояща 

се от следните звена с минимален състав, който при необходимост може да бъде увеличен както 

следва:Звено 1 -  Строителни/ Общи работници - изпълняващи общи, спомагателни, демонтажни и 

подготвителни СМР - 6 човека.Звено 2 - Строителни работници - изпълняващи кофражни работи - 2 

кофражисти.Звено 3 -  Строителни работници - изпълняващи бетонови работи - 2 бетонджии.Звено 4 - 

Строителни работници - изпълняващи топлоизолационни /8 души/ и хидроизолационни работи /4 

души/ - 12 изолаторджии.Звено 5 - Строителни работници - дограмаджии - 10 човека.Звено 6 - 

Строителни работници - изпълняващи довършителни работи - 4 бояджии и 4 работника сухо 

строителство. Общият брой на работниците, които ще бъдат ангажирани на обекта е 40 

души.Разполагаме с необходимата механизация, състояща се от заваръчен апарат -2бр.; Оградни пана – 

200м.л; Тръбно скеле – 2000м2; Пробивна техника – 5бр.; Лекотоварни автомобили – 2бр. Участника е 

разписал подробно методите за изпълнение на основните видове СМР: мазилки, подови замазки,  

хидроизолации, топлоизолационна система по фасада, гипсова шпакловка по стени, боядисване с 

латекс, дограма и остъкляване.Pиcкове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението е 

разписал подробно. Екип за изпълнение на поръчката-Всеки екип, отговорен за изпълнение на 

задачите, има ръководител/специалист, който ще отговаря за качеството на работа, включен в 

изпълнението на съответната дейност. За улесняване на комуникацията между различните екипи, както 

и тази между Възложителя и Изпълнителя специалистите ще бъдат в непрекъсната връзка помежду си 

(редовни работни срещи). На провежданите вътрешни срещи текущо ще бъдат дискутирани проблеми, 

свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните забавяния, пречките пред изпълнението, 

както и мерките за преодоляването им. Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи 

проблеми и задачи на членовете на екипа. В рамките на оперативното управление на обекта ще се 

извършват и дейности по вътрешен контрол върху изпълнението. Ще бъдат контролирани дейностите, 

предвидени за изпълнение в рамките на проекта и при идентифициране на евентуални проблеми ще се 

търси успешен начин за тяхното разрешаване.За компетентното ръководство на обекта при 

извършването на СМР ще бъде ангажиран екип от технически правоспособни лица в 

състав:Строителен инженер/ строителен техник- Пряко отговаря за строителните дейности на обекта. 

Контролира СМР, спазването на графика, контролира последователността на изпълняваните 

строително-монтажни работи, координира работата на работните групи от различните специалности, 

планира нуждите от строителни материали и механизация и организира доставките им до обекта. 
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Изготвя необходимата отчетна документация относно изпълнените количества СМР, вложените 

материали и труд, координира дейността на обекта и взаимоотношенията с Възложителя, Строителния 

надзор, Държавна и общинска администрации. Експерт по контрол по качеството- прави оглед на 

място, с цел недопускане на некачествено изпълнение на СМР. Контролира и организира техническата 

и технологичната подготовка на обекта. Контролира качеството на влаганите материали, следи за 

спазване на изискването на проектната документация и наредбите. Координатор по безопасност и 

здраве- проверява за наличие на план по безопасност и здраве, отговорен за обекта, инструкции за 

безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на 

провеждане на инструктажите гарантиращи безопасна работа, наличие на пожарогасители. Следи за 

наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове, обезопасителни 

въжета и др.; наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи и предупреждаващи за 

опасност.Участника е предвидил мерки за намаляване на затрудненията при обслужване 

дейността на живущите  

 

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

на    „УСТРА БЕТОН”ООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „ЕКОСТРОЙ” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 

Описание на технологичната последователност:  Организацията и план за работа по изпълнение на 

поръчката, съгласно техническата спецификация; Описания на отделните етапи на изпълнение на 

поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и 

подход на изпълнение;Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да възникнат 

за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване; Линеен график с 

приложени диаграма на работната ръка. Дейностите, предмет на настоящата поръчка ще бъдат 

изпълнени в следната технологична последователност: Етап  І  – подготвителен етап; Етап ІІ – 

подготовка на техническия проект. Етап ІІІ – Строителство- Осигуряване на необходимите мерки за 

безопасни условия на труд; Оформяне на строителната площадка – монтиране на информационна табела 

и съответните ограждения; Доставяне на необходимото оборудване и материали за започване на 

работа;Инструктиране на всички работници преди започване на строителния процес. Подробно 

описание на дейностите предмет на строителството- Броя на изпълнителския персонал е съобразен  с 

изготвения линеен график и приетата организация, технология и  последователност  на извършване на  

отделните СМР  и етапи на обекта. Организация на изпълнение на СМР и план за работа- На обекта 

не се предвижда изпълнение на временно строителство, изпълнението на СМР започва след подписване 

на Протокол за законосъобразно започване на строителството и извършен инструктаж на персонала. 

Необходимата техниката и работници се доставят на обекта и започва работа съгласно приложения 

график. Описание на видовете енергоспестяващи мерки и начина им на изпълнение: I.Топлинно 

изолиране на външни стени- 1.Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и 

с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) в/у външни стени:- Фасадата се почиства от кухата и увредена мазилка, измива се и се 

грундира с контактен грунд .След това предварително намазаните топлоизолационни платна се залепват 

за стената и т.н. Полагане на топлоизолация;. Подвеждане на топлоизолацията; Разбъркването на 

лепилото т.н. Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на 



 125 

всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария".Дюбелиране. Шпакловка с мрежа – 

започва се отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се 

нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него 

притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в 

посока надолу към цокъла. 3.Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен 

проект) по външни стени и страници на врати и прозорци, включително грундиране: Прeди да се 

нанесе финишната мазилка, фасадата се грундира с дълбокопроникващ грунд е като свързващ слой 

между стар и нов слой фасадни обработкии т.н.  Съпътстващи СМР за топлинно изолиране на 

външни стени: Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Демонтаж на съществуващи 

топлоизолационни системи по фасадни стени; Премахване на съществуващ чакъл от покривната плоча; 

Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове на 

покриви, козирки над входове и козирки на последен жилищен етаж; Правила за полагане на 

хидроизолацията. Подмяна дограма по апартаменти и общи части- Доставка и монтаж на PVC 

дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²К, петкамерна - по спецификация (по апартаменти и общи части). 

Изискване за стъклопакета -стъклопакет с едно ниско емисионно стъкло - нискоемисионно стъкло 

използва се на северни и източни помещения. Не се поставя този вид на южни и западни изложения. 

Състои се от сребърен слой (нанесен по метода на пиролизата) в 'сандвич' от 2 слоя калаен оксид за по-

добра адхезия към стъклото. Позволява на топлината да прониква в помещението, но не позволява тя да 

излиза. Светлопропускливостта на КА стъклопакета е 79 %.  Доставка и монтаж на метална плътна 

входна врата с топлоизолация за блок и горно остъкляване със стъклопакет с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К - всички входни врати.  Съпътстващи СМР за подмяна дограма по 

апартаменти и общи части:Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и 

общи части. Доставка и монтаж на плътни метални врати - сервизни помещения на партерно ниво и 

изход покрив. Вътрешно обръщане на дограма- По време на смяната на дограмата се стига до 

нарушаване на цялостния облик на стените и остава да се виждат уплътняващия материал и начупените 

ръбове. Затова се извършва операцията обръщането на дограма. Подходящ материал за този вид 

ремонтна дейност е гипсокартон. Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с 

широчина до 35 сm: Външните первази ще се монтират така, че да осигуряват надеждно отводняване на 

прозорците при дъжд. Техният наклон трябва да бъде достатъчен за отвеждане на водата, а предният им 

водооткапващ кант да излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата.  Доставка и монтаж на вътрешен PVC 

подпрозоречен перваз. Топлинно изолиране на подове- Доставка и монтаж на тополоизолационна 

система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови 

профили и крепежни елементи) по таван на неотопляем сутерен- Предварително намазаните 

топлоизолационни платна се залепват за стената,ако повърхността на тавана е грапава се намазват само 

ъглите на платното и се оставят 2 ―топки‖ с лепилна смес по средата на платното,а ако стената е 

сравнително равна се намазва цялата повърхност на платното. Поставят се закрепващи 

дюбели.Слагането на дюбели става едновременно със залепването на платната, за да не се разместват. 

Закрепване на армираща мрежа и слагане на армираща шпакловка.Този процес е неделим, защото 

мрежата се залепва с нанасянето на шпакловката. Полагане на циментова шпакловка с армировъчна 

мрежа по тавана на неотопляемия сутерен: Шпакловката се нанася на ивица по цялата повърхност. 

След това армировъната мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. 3.Доставка и 

монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 

W/mK  по еркери:Еркерите на сградата се лепят с платна с дебелина равна на тези по самата фасада. 

При стоманобетонни елементи като колони, пояси и греди дебелината на XPS-а е съобразена с тази на 

съседните повърхности изолирани с EPS, така че да бъдат на едно ниво с тях. Полагане на мозаечна 

минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен, 

включително грундиране. Внедряване на система за БГВ (ВЕИ): При изготвянето на проекта , 

трябва се има в предвид ориентацията на монтажа.Място на монтаж върху плосък покрив трябва да е 

наклонен на юг. Обикновено натоварването на покрива, което се предизвиква от фотоволатичната 

централа е около 20кг/м2. Мощност: до 5kW-Изграждането на една фотоволтаична система е 

съпроводено от всички видове съгласувателни документи, необходими за обекти от категория – 6. 

Подмяна на осветление по стълбищни клетки; Всички предлагани методи за организация, контрол и 

използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект,съобразени са 

и с докладите за обследване на сградата.Дейностите и последователността при изпълнението на всички 

СМР са съобразени с представения линеен календарен график.Всички дейности, предмет на поръчката, 

са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на 

съответната дейност. Отговорниците по звена контролират и отговарят пред техническия ръководител 
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за качеството на извършените работи и спазването на мероприятията по техника на безопасност на 

труда.Организацията на работата, предмет на поръчката, която ще приложи участникът в настоящата 

процедура е представена в схема. Участникът е разработил процедури за идентифициране и оценка на 

рисковете, които могат да възникнат за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за 

тяхното намаляване. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
„ЕКОСТРОЙ”ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

       

Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ 

– ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Организационен етап и технология за изпълнение на строителството: основни етапи:част строителство; 

част конструктивна; част архитектура; направа на ел.инсталации; част ВиК; част ОВ, част ППБ, 

почистване на строителния обект.Организационна структура-мобилизация на екип. Човешки ресурси-

технически ръководител-подробно описани задачи и отговорности;координатор безопасност и здраве; 

работни екипи разделени по видове дейности. Техническо оборудване-представено подробно в 

табличен вид. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ППР И СМР-организиране на строителната площадка, 

мобилизация на необходимите ресурси, доставка на материали; Изпълнение на СМР в съответствие с 

одобрения проект- етапи по част Архитектурна: подмяна на стара дървена/метална дограма с ПВЦ 

дограма;топлоизолация по ограждащи конструкции; подмяна на компрометирана обшивка на борда; 

полагане на нова хидроизолация; измазване на коминни тела над покрива и във въздушния слой на 

студения покрив; подмяна на воронки; освежаване на стълбищни клетки и боядисване на парапет; 

ремонт на парапети по тераси(в лошо състояние); монтиране на решетки против птици на 

вентилационни отвори на студения покрив; ще се предприемат действия за привеждане на височините 

на парапетите; премахване на съществуващ перлит. Етап по част Конструктивна- ще се разработи 

работен проект за укрепване носимоспособността на носеща панела на вх.Б, ет.1, ап.17 м/у кухня и 

мокро помещение и ще се изпълнят СМР; полагане на хидроизолация на покриви и монтаж на нова 

обшивка  от потцинкована ламарина по бордове; ще се измажат комините и възстановяване на 

бетонови шапки; възстановяване на корозирали връзки м-у балконските панели; измазване на 

обрушени краища на балкони; обработка на армировъчни пръти; запълване на пукнатини по фуги м-у 

панели. Етап по част ВиК- подмяна на всички водоприемници на покрива и участъка на вертикалните 

клонове намиращи се във вентилируем покрив. Етап по част Електрическа- монтиране на 

енергоспестяващи или ЛЕД осветители в общите части и възстановяване целостта на инсталацията в 

общите части; ремонт на мълниезащитна инсталация. Етап по част ОВиК- демонтаж на хоризонтални 

въздухопроводи на покрив; вертикалните въздухопроводи за санитарните възли над покрива ще се 

окомплектоват с вентилационни шахти и мрежи; ще бъдат демонтирани и монтирани съществуващите 

термопомпени агрегати; ще се демонтира съществуваща соларна инсталация. . Етап по част Пожарна 

безопасност –комините с изпадала мазилка ще бъдат измазни; ще се замери ел.инсталацията в сградата; 

ще се поставят пожароустойчиви врати м-у мазетата и сутерена. Топлоизолиране на въшни стени-

доставка и монатж на скеле, демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи, доставка и 

монтаж на топлоизолаци и т.н. Топлоизолиране на под на неотопляем сутерен- доставка и полагане на 

дълбокопроникващ грунд, очукване на компрометирана мазилка по таван и т.н.. Подмяна на дограма- 

демонтаж на стара дограма, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма и т.н. Топлоизолиране на покрив-
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демонтаж на съществуващи съоръжения по покрив; доставка и монтаж на топлоизолация от каменна 

вата, направа и монтаж на нови шорцове от поцинкована ламарина. Възстановителни СМР по сградата- 

възстановяване на бетонови шапки по комини, доставка и полагане на варо-циментова мазилка по 

комини. Освежаване на стълбищна клетка-изкърпване на замърсени и дефектирали участъци, 

боядисване с латекс и боя по цокли и т.н. Електроинсталации- демонтаж на стара и изграждане на нова 

мълниезащитна инсталация и т.н.Предвижда се авторски надзор през целия период на изпълнение. 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕ СМР-ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ-топлоизолиране на външни 

стени;топлоизолиране на неотопляем сутерен; топлоизолиране на неотопляем сутерен; подмяна на 

дограма и съпътстващи дейности. Дейности по конструктивно укрепване и т.н За всяка от дейностите е 

подробно разписана технологията на изпълнение.Предприемане на необходими мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейността на живущите. Мерки за вътрешен контрол. Приложен е линеен 

график за изпълнение на СМР. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107” 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 

 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „НЕКСТ БИЛД” ЕООД  по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 
Начин   на   изпълнение   на   строителство: 1. Подготовка на документи за започване на 

строителството;2.Извършване  на  подготвителни дейности  и  временно  строителство  на обекта.- 

Обезопасяване на строителната площадка, недопускане на замърсявате на околните терени и улична 

мрежа, резултат на демонтажните работи и движението на тежката строителна механизация, 

намаляване и/или недопускане на високи нива на шум, вибрации и запрашаване на въздуха, 

гарантиращи максимално спокойствие на живущите в квартала. монтиране на видно място (и 

актуализирана при необходимост) изискуемата по закона информационна табела (съгласно наредба №2 

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

(ЗБУТ) на временните и подвижните строителни площадки) извършване на всички необходими 

дейности, за да се организира временното строителство.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕТАПИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР А. Извършване на основните видове СМР :В този първи ден от графика ще 

започне монтажа на рамково фасадно скеле. То ще бъде снабдено с предпазна мрежа и ще бъде 

надеждно закрепено към фасадите. Изграждат се работни площадки и се монтират предпазни парапети. 

Предпазната мрежа не позволява замърсяване на околните терени с изрезки от използваните 

материали. Всеки бригадир на звено, което ще ползва фасадното скеле при изпълнение на СМР, прави 

оглед на укрепването на скелето заедно с техническия ръководител за установяване на неговата 

безопасност. До приключване на работа се забранява демонтирането на каквато и да е част от 

укрепване на скелето.След завършване на тези дейности , на вече монтираното скеле ще започне работа 

бригадата по конструктивно възстановяване на компрометираните стоманобетонови елементи, ако има 

такива.Дейностите по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт обхващат проверка на 

видимите заваръчни връзки. При необходимост да се изпълнят нови „шевове" и да се положи 

антикорозионно покритие на всички връзки преди изпълнение на външна топлоизолация;Ако се 

налагат СМР по възстановяване/усилване/,основен ремонт ще бъдат изпълнени след изготвяне на 

проекта по част „Конструктивна", ще включват гореизброените мерки и допълнителни, ако се налага 
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тяхното изпълнение.Изпълнение на мерките за енергийна ефективност по външните сградни 

ограждащи елементи -  подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена 

дървената дограма;топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, 

покриви и подове).Участникът предвижда да бъдат извършвани едновременно всички дейности по 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност в технологична последователност:-подмяната на 

дограмата - прозорци, врати, витрини и др.;-топлинното изолиране на външните ограждащи елементи 

за жилищата - външни стени, покривите и подовете.Участникът подробно е описал технологията на 

изпълнение последователността и времетраенето на всяка дейност,както и необходимото 

специализирано техническо оборудване. (Топлоизолирането на таваните в сутерените ще се извърши 

чрез полагане на топлоизолация от твърди плочи каменна вата по тавана на сутерена или 

топлоизолационна система, според проекта. За целта основата ще бъде обезпрашена, съществуващите 

мазилки ще бъдат ревизирани, изкърпени при необходимост. Монтажът им ще стане чрез залепване, а 

като крайно покритие ще бъдат шпакловани с подходящ разтвор и стъклотекстилна мрежа, а за 

финишен слой ще се изпълни мазилка.).Б. Извършване на съпътстващи СМР-Паралелно с 

изпълнението на основните СМР ще се извършва и обновяване на общите части на входовете, където 

съпътстващи СМР са следните:проверка на основата - състояние на мазилките, обезпрашаване на 

фасадите,изкърпване на компрометирани мазилки и изравняване на основата, дъната на балконите, 

които не подлежат на топлоизолиране, ще бъдат уеднаквени с останалите фасади - чрез шпакловане и 

нанасяне на силикатната мазилка и др.Участникът подробно е описал функциите и отговорностите на 

всеки един от членовете на строителния екип (Технически ръководител: - изпълнява и контролира 

спазването на извикванията за ЗБУТ;разпределя работещите по работни места съобразно тяхната 

правоспособност, квалификация, знания и опит;Контролира:планирането и безопасното извършване на 

разрушаване на сгради и съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и 

процедури;правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията 

и оборудването;Осигурява:прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 

строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето 

или живота им или когато са налице условия,при които се изисква спиране на работа; при отсъствието 

му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата 

квалификация; ред и чистота на работните места и строителните площадки за които 

отговаря;координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко 

бригади; Определя:работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 

машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна 

видимост, техническият ръководител определя към него сигналист. Проблеми и затруднение, които 

могат да се срещнат при изпълнение на СМР. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на   
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”  по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 
Съдържание на предложението: 

Етапи и последователност на изпълнение: договорни; планиране; доставка и логистика; 

здравеопазване, безопасност и защита на околната среда; работно време и смени; 

мобилизация; демобилизация.  Последователност на СМР- разкъртване и възстановяване 

базалтови и циментови плочи; монтаж тръбно скеле; демонтаж хидроизолация по покриви и  

входни козирки и почистване; демонтаж ламаринена общивка по бордове; демонтаж 

отводнителни тръби;  ревизия и възстановяване на всички видими фуги м-у панелите с 
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полимербетон; обрушване на компрометирана мазилка фасада; подмяна на покритието на 

сеизмичните фуги; полагане на хидроизолация по фугите на фасадата; подмяна на воронки, 

водоплътно замонолитване за водоприемните тръби; демонтаж климатик; направа на 

хидроизолация покрив и входни козирки; доставка и  монтаж водосточни тръби; демонтаж 

дограма; доставка и монтаж на ПВЦ петкамарна дограма със стъклопакети; доставка и монтаж 

подпрозоречен вътрешен перваз ПВЦ; доставка и монтаж на подпрозоречен външен 

алуминиев перваз с шир.30 см; доставка и монтаж алуминиева дограма с прекъснат термостат; 

вътрешно обръщане на страници дограма; демонтаж и монтаж на заземителна уредба на 

главно ел.табло;монтаж мълниезащита на сградата комплектована по  спецификация; направа 

топлоизолация на покрив с каменна вата с Д=120 см и защитно фолио; доставка и монтаж с=ма 

за топлоизолация по външни стени ESP 10см, комплект; Полагане на топлоизолация ESP 5 см 

фасада за изравняване и надграждане на съществуваща топлоизолация и т.н. Организация в 

етапа на въвеждане в експлоатация. Взаимодействие с различните участници в процеса на 

строителството. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите в сградата при 

изпълнение на СМР. Последователност на дейностите заложени в линейния график: монтаж на 

тръбно скеле; изкъртване на нездрави мазилки; подвеждане на топлоизолация; разбъркване на 

лепило; лепене на плоскости; дюбелиране; шпакловка с мрежа; топлоизолация по страници на 

прозорци; полагане на минерална мазилка-грундиране; нанасяне на мазилка. Възншни 

подпрозоречни первази, вътрешни подпрозоречни первази, обръщане на страници вътрешно. 

Монтаж на осветителни тела, монтаж на кабели за осветителна инсталация и изграждане на 

трипроводни линии от главното табло към апартаментните табла. Авторски надзор. Контрол 

по време на строителния процес. Комуникация с възложителя при изпълнение на дейностите. 

Осигуряване на ресурси. Отговорен за разпространението на работните инструкции за 

изпълнение на работите е техническия ръководител на обекта. Той изпълнява и вс 

мероприятия предвидени в „ПБЗ‖. Осъществява монтиторинг и контрол върху строителството 

на обекта и напредъка на работите и т.н. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  
КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”   
 Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 
 

1.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на  „КАРАМАН” ООД по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ). 

Съдържание на предложението: 

ЕТАП ПЪРВИ - Подготвителен етап; ЕТАП ВТОРИ- Обхват на дейностите предвидени за 

изпълнение- Дейностите по основното строителство могат условно да се разделят на следните основни 

подетапи: Подетап първи СМР - по Част "Архитектурна"; Подетап втори - СМР по "Конструктивна"; 

Подетап трети - СМР по част "ВиК"; Подетап четвърти - СМР по част Електро инсталации;Подетап 

пети - Работи по отстраняване на строителни отпадъци. ПОДЕТАП  ПЪРВИ - СМР ПО ЧАСТ 

АРХИТЕКТУРНА-Ще се извърши цялостен ремонт на покрива (топло и хидро изолиране), вкл. на 

покривното водоотвеждане и бордовете и измазване на комините и доставка и монтаж на 

мълнезащитна инсталация и извършване на лабораторни измервания от лицензирана лаборатория и 
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окомплектова досие на новата мълниезащита отговарящо на Наредба №4 от 22.12 2010г. за 

мълниезащита на сгради. Ще се приложат мерките по енергийна ефективност по фасадите - подмяна на 

дограма, топлоизолиране и мазилка. Ще се изпълнят мерките по енергийна ефективност по под. 

ПОДЕТАП ВТОРИ - СМР ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА- Ще се извърши конструктивно укрепване и 

усилване на компрометирани стени, щурцове и панели. Почистване на пукнатините при връзките на 

стените и покривните плочи над последния етаж и запълване с еластичен материал филцбетон без 

наличие на вар и т.н. ПОДЕТАП ТРЕТИ – СМР ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ- Ще се извърши 

частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части на  сградата 

(стълбищни клетки) – доставка и монтаж на плафониери с датчици за движение, съвместими с 

енергоспестяващото осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела 5-11W в 

общите части на сградата. ПОДЕТАП ЧЕТВЪРТИ - работи по почистване, натоварване на камион и 

извозвоне на строителни отпадъци и общи работници. ЕТАП ТРЕТИ - Дейности за предаване на обекта 

на Възложителя. ЕТАП ЧЕТВЪРТИ – Гаранционно поддържане, съгласно договорните условия. 

Описание на видовете смр и тяхната последователност на изпълнение- Подготвителни дейности; 

Видове СМР по част Архитектурна- Монтаж и демонтаж на фасадно скеле, вкл. предпазна мрежа; 

Демонтаж на съществуваща топлоизолация по стени фасада; Очукване мазилка; Външна гладка 

мазилка;Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ= 10 см 

и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK и т.н. Работи по топлоизолиране на покрив и покривно 

водоотвеждане-Полагане на топлоизолация ЕPS 5 cm с коеф. на топлопроводност λ =0,035 W/mK, по 

таван на сутерен, вкл. мрежа и шпакловка и т.н; Работи по топлоизолиране на под-Доставка и 

полагане на топлоизолация 5 см XPS, с коеф. на топлопроводност λ=0,033 W/mK на пода над сутерена 

(т.е. плочата между отопляемото и неотопляемо помещения) под ТИП 1, вкл. (труд и материали); 

Работи по подмяна на дограмата по фасадата-Демонтаж прозорци, врати и остъкление тераси, 

стъкла и метални хоризонтални профили на тераси;Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен 

стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ≤1,40 W/m2К, пет 

камерна (мярката включва обръщане около дограмата, труд + материали) - включва и подмяна на 

дограма на сутерен, партерен етаж и тавански помещения;Доставка и монтаж Аl дограма с коефициент 

на топлопреминаване 1,70 W/m2K - врати (мярката включва обръщане около дограмата, труд + 

материали) - включва и подмяна на дограма на мазета и тавански помещения;Подпрозоречни 

первази;Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с ширина до 20 cm; Работи 

по външни стени- Видовете топлоизолационно материали за топлоизолационни системи за фасади 

Методи и техника на работа- Подготвителни работи; Нанасяне на лепилото; Залепване на 

плоскостите; Дюбелиране-Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на 

фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре когато се набива с чука и 

т.н.Шпакловка с мрежа-Шпакловка с мрежа - започва се от горе надолу, като се избира за начало 

външен или вътрешен ъгъл на сградата и т.н. Грундиране. Нанасяне на мазилката-Грундирането се 

извършва ден преди нанасяне на мазилката. Грундът ще се боядиса в цвета на мазилката. Така 

мазилката покрива безпроблемна площите, без да има опасност от прозиране на шпакловката. Когато 

се нанася не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата и т.н. Външна мазилка- Преди 

нанасянето на мазилката, стената се грундира с грундираща боя на база синтетични смоли, която със 

своята структура и малки минерални частици, улеснява работата и увеличава адхезията. Тя е готова за 

нанася с баданарка. Малките частици, съдържащи се в грунда, увеличават повърхността на основата, 

правят повърхността грапава и устойчива на нараняване и така се подобрява сцеплението с мазилката и 

т.н. Работи по покрив и покривно водоотвеждане- замазки-Циментно-пясъчна замазка; Армирана 

циментова замазка. Изпълнение на покривна хидроизолация и топлоизолация по плосък покрив- 

Изглаждане, заравняване на основата;Грундиране;Залепване на изолацията;Залепване на 

застъпите;Контрол. Необходими инструменти. Изпълнение на топлоизолация по под-Доставка и 

полагане на топлоизолация 5 см XPS, с коеф. на топлопроводност λ=0,033 W/mK на пода над сутерена 

(т.е. плочата между отопляемото и неотопляемо помещения) под ТИП 1. Тенекеджийски работи по 

покрив-Тенекеджийските работи обхващат обшивката по бордовете, монтаж на ламаринени шапки по 

тях, отвеждането на покривните води посредством улуци и водосточни тръби. Работи по подмяна на 

дограмата по фасадата-Монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, 

с коефициент на топлопреминаване λ≤1,40 W/m2К, пет камерна включва и подмяна на дограма на 

сутерен, партерен етаж и тавански помещения и.т.н.Последователността на СМР е отразена в 

приложения линеен график за изпълнение на поръчката. Технически ресурси - необходима 

техника, механизация и инвентар.Мерки за намаляване на затрудненията за обслужване на 

дейността на живущите по време на изпълнението на строително - монтажните работи. 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИС ЕСМ на  
„КАРАМАН” ООД 

 Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва отделни 

дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки отделен вид 

строителни работи е обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица 

и работници/, както и необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по 

всички видове строителни работи.Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички 

отделни части на представения начин на изпълнение на СМР. Посочени са отделни мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, съобразени със спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

Общия брой получени точки по: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) по 

обособени позиции, ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПСС ЕСМ) по обособени позиции, НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ОТ 

ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИП) по обособени позиции и НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за 

Енергоспестяващи мерки (ПНИС ЕСМ)  по обособени позиции от Комплексната оценка 

на Техническото предложение  на участниците:  

 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС 

ЕСМ 

Общ Брой 

точки 

1 „АТА – СТРОЙ” ЕООД 5 т. 5 т. 5т 10 25т 

 

 Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки  

1 „СТРУМА ИМОТИ” ООД 5 т. 5т. 20т 10т 40т 

2. „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД 5 т. 1,96 т. 20т 30т 56.96т 

 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки  

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ”   
2,5 т. 3,66т. 20т 30т 56,16т 

2. „МАКС КОВЪРИНГ” 

ООД 
5 т. 5т. 20т 10т 40т 

 

 

Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки  

1 „СОФТ - Ю” ООД 5 т. 5 т. 20 т. 10т. 40т 
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Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „ДЕТАЙ – 2003” ЕООД 5 т. 2 т. 20т 30т 57т 

2. ОБЕДИНЕНИЕ 

„ТРЕЙС – АРХ” 
5 т. 5т. 5т 30т 45т 

 

 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” 
5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1. „СИМЕКС” ЕООД 5 т. 2.5 т. 20 т. 30т. 57.5 т. 

2. „ЧАХОВ” ООД 5 т. 1,5 т 20 т. 30т. 56,5т 

 

 

Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” 
5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „ЛЕСО ИНВЕСТ” 

ООД 
5 т. 5 т. 10 т. 30т. 50т 

 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 

 
 

№ 

Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1. „МЕАЦА” ЕООД 5 т. 1,87 т. 10т 10т 26,87т 

2. ДЗЗД „БВС 

ИНЖЕНЕРИНГ” 
5 т. 5 т. 20т 30т 60т 
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Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

 
  

№ 

Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „СТИЛМЕД - СА” 

ЕООД 
5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

     Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА 

ИНВЕСТ” 
5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „НСК СОФИЯ” ЕООД 5т. 5т. 10т 10т 30т 

2. ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” 5т. 5т. 20т 30т 60т 

 

 

Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „САВАРОНА” ЕООД 5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо Г.Данов”, 

бл.35. 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 СТРОИТЕЛСТВО И 

САНИРАНЕ – 

ИНЖЕНЕРИНГ – 

КОНСУЛТ” ЕООД 

5т. 5т. 5т 10т 25т 

3. ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПРОФСТРОЙ” 
2,14 т. 1,52 т 20т 30т 53.66т 

 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

     

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” 

ЕООД 
5т. 5т. 20т 30т 60т 

2. „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД 5т. 1,73 т. 5т 30т 41,73 
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Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „ЕКИП ХОЛДИНГ” 

ЕООД 
5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „АРДАСТРОЙ” ООД 5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  

ЕНЕРДЖИ 95” 
5 т. 5 т. 20 т. 10т. 40т 

 

 

Обособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

2. ДЗЗД „ЕЕФ 24” 5т. 5 т. 20т 30т 60т 

3. „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД 5т. 2,04т 5т 10т 22,04 

 

 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „ТРЕЙС – СВОГЕ” 

ЕООД 
5т. 1,96 5 т. 30т. 41,96т 

2. „УСТРА - БЕТОН” 

ООД 
5т. 5 т 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 
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Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

 

№ Участник ПСП ПСС 

ЕСМ 

ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ 

КЪРДЖАЛИ – 

ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107 

5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1 „НЕКСТ БИЛД” ЕООД  5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

2. Кооперация „Синвекс” 5 т. 5 т. 20 т. 30т. 60т 

 

 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 

 

№ Участник ПСП ПСС ЕСМ ПНИП ПНИС ЕСМ Общ Брой 

точки 

1. „КАРАМАН” ООД 5т. 2,5 т. 20 т. 30т. 57,5т 

 
 

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 23.12.2016г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

  

Председател: ............/П/......................  Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

            / 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/........................... 

               

                 4.. ........./П/......................... 

/ Ариф Фаик /  / Нурай Вели / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД  

 

  5......../П/............................. 

        Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД  

 

  6. ........../П/......................... 

/ Златина Кузманова /  /Антоанета Овчарова/ 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД  Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

 

               7……/П/..……………… 8………/П/..…………… 

                /инж.Катя Митовска/   /Васил Василев/ 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 


