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 От дейността на комисията, назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на 

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

открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители 

във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 

февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за 

енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 

от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие 

на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по 

чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради. 

Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни 

сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, открита с Решение №472 от 

27.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали. 

На 23.09.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали, в състав: 

Председател: Беркант Барзат – ст. юрисконсулт на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Галина Делчева- ст. юрисконсулт  в отдел „Правен” при Община Кърджали; 

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

3. арх.Танер Моллаахмед – мл.експерт в отдел „Архитектура и регистър на 

строителните обекти” на Община Кърджали 

4. инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  отдел 

„Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

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

Кърджали; 

6. Павел Матеев Баталов – външен експерт с уникален номер в АОП – ВЕ - 633  

 

Поради отсъствие на председателя на Комисията Мухаррем Мухаррем – заместник 

кмет на Община Кърджали във връзка с кандидатурата му за общински съветник и 

законовото изискване на чл.104, ал.2 от Изборния кодекс същият беше заместен от 

резервния член Беркант Барзат – ст. юрисконсулт на Община Кърджали. 

 

Председателят на комисията откри заседанието. 

След като комисията се запознаха със списъка на участниците, Беркант Барзат – ст. 

юрисконсулт на Община Кърджали, член на комисията, подписа декларация за 

съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1-4 и ал.2 от Закона за обществените 

поръчки. 



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

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

 „Пловдивинвест” АД с вх. № 53-00-1161/11.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 „Енергоефект” ООД с вх. № 53-00-1165/11.09.2015г. на Община Кърджали; 

 „Екоинженеринг” ЕООД с вх. № 53-00-1166/11.09.2015г. на Община Кърджали; 

 „Проджект планинг енд мениджмънт” ЕООД, член на Консорциум Конструктивно 

Обследване с вх. № 53-00-1167/12.09.2015 г. на Община Кърджали 

 „Диамант” БГ ЕООД с вх. № 53-00-1168/12.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 „Нипро – контрол” ООД с вх. № 53-00-1169/12.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 ДЗЗД „Луков дизайн – Трансконсулт” с вх. № 53-00-1170/14.09.2015 г. на Община 

Кърджали  

 Плик с надпис Документи към оферта с вх. № 53-00-915/06.07.2015г. с вх. № 53-00-

1171/14.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 „Джи Ер Ен Пауър България” ЕООД с вх. № 53-00-1172/14.09.2015 г. на Община 

Кърджали; 

  „Некст Контрол” ДЗЗД с вх. № 53-00-1173/14.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 ДЗЗД „Ерма – комплект Консулт” с вх. № 53-00-1174/15.09.2015 г. на Община 

Кърджали;  

 ДЗЗД „ОЕЕ Кърджали” с вх. № 53-00-1175/15.09.2015 г. на Община Кърджали;  

 Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД с вх. № 53-00-1176/15.09.2015 г. на Община 

Кърджали;  

 „Енергоефект консулт” ЕООД с вх. № 53-00-1177/15.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 „Термо Новел” ДЗЗД с вх. № 53-00-1178/15.09.2015 г. на Община Кърджали;  

 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените допълнителни 

документи и повторна проверка на документите в Плик № 1 на участниците. В хода на 

работата на комисията бе установено следното: 

  „Пловдивинвест” АД 

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи 

за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

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

на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 



  „Енергоефект” ООД 

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи 

за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

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

на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

  „Екоинженеринг” ЕООД 

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи 

за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

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

на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

 

 „Проджект планинг енд мениджмънт” ЕООД член на Консорциум Конструктивно 

Обследване  

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи 

за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

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

на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

 

• „Диамант БГ” ЕООД  



Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи 

за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

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

на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

• „Нипро – контрол” ООД 

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи 

за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

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

на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

 

 „Термо Новел”ДЗЗД 

 Участникът „Термо Новел”ДЗЗД с членове на обединението: „Новел” ЕООД с ЕИК: 

119514155  и „Ви ай ес аутомобиле” ЕООД с ЕИК:200329962 е представил копие заверено 

„вярно с оригинала” на Удостоверение за добро изпълнение на „Новел” ЕООД с лого на 

Община Стара Загора и подписано от Кмет на Община Стара Загора за извършване на 

дейности по обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на 

технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на жилищна сграда находяща 

се на ул. „Гурко”№ 100, гр. Стара Загора, Комисията констатира, че удостоверението не 

притежава всички необходими реквизити съгласно ЗОП , а именно изходящ номер на 

Община Стара Загора, във връзка с което Комисията взе Решение на основание чл.68, ал.11 

от Закон за обществените поръчки, да поиска от Община Стара Загора предоставяне на 

информация за наличието на горецитираното Удостоверение за добро изпълнение 

издадено на Новел ЕООД. 

С писмо с изх. номер 08-00-293/29.09.2015г. до Кмета на Община Стара Загора на 

основание чл.68, ал.11 от Закон за обществените поръчки е поискана от Община Стара 

Загора информация за наличието на горецитираното Удостоверение за добро изпълнение 

издадено на „Новел” ЕООД. В отговор на същото в Община Кърджали е получено 

официално писмо с входящ номер 08-00-293/1/ от 01.10.2015г. с което Община Кърджали е 

уведомена че, Удостоверение за добро изпълнение за изготвяне на технически паспорт и 



обследване за енергийна ефективност на жилищна сграда находяща се на ул. „Гурко”№ 

100, гр. Стара Загора на фирма „Новел” ЕООД не е издавано от Община Стара Загора.  

Комисията установи , че участникът „Термо Новел”ДЗЗД е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за 

подбор и на основание чл. 69, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, предлага за 

същия за отстраняване от процедурата. 

 

 „Мега Билд” ЕООД 

Комисията констатира, че в указания срок Участникът „Мега Билд” ЕООД, 

гр.София, р-н Витоша, бул.Братя Бъкстон 86, ет.3, ап.14, e-mail: megabuild@abv.bg не е 

представил допълнителни документи. Предвид това, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки, комисията предлага за отстраняване от процедурата 

Участника Мега Билд ЕООД. 

 

В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно решение: 

1. Допуска до етапа на разглеждане на документите в плик № 2 на участниците в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници: 

 „Джи Ер Ен Пауър България” ЕООД, гр.София, ж.к. Стрелбище, бл.31А, ап.19, e-mail: 

grnbulgaria@gmail.com 

  „Енергоефект” ООД, гр.София, ж.к. Люлин - , бл.329А, МиниМол Аспекти, ет.4, ат.4, 

e-mail: office@energoeffect.net 

 „Енергоефект консулт” ЕООД, гр.София, ж.к.Красно село, бл.184, ет.1, ап.1 

 „Некст Контрол” ДЗЗД, гр.София, ул.Козяк 43, e-mail: next.control@mail.bg  

 Консорциум „Конструктивно Обследване”, гр.София, бул.Витоша 39, e-mail: 

office@ppmanagement.eu  

 „Обединение Кърджали 2015” ДЗЗД, гр.София, район Лозенец, ул.Богатица 20, вх.Б, 

ет.1, ап.5, e-mail: oksigenprodjects@gmail.com  

 „Пловдивинвест” АД, гр.Пловдив, бул.Руски 15 e-mail: pinv_21@abv.bg  

 „Нипро – контрол” ООД , гр.Благоевград, ул.Аргир Манасиев” 14, ет.1, e-mail: 

novoselski@abv.bg  

 ДЗЗД „Ерма – комплект Консулт” , гр. София, район Красно село, ул.Лайош Кошут 55, 

вх.Б, ет.2, ап3, e-mail: c_consult@mail.bg  

 ДЗЗД „ОЕЕ Кърджали”, гр.София , ул.Добруджа 1 , офис 7, e-mail: office@bacc-jsc.org  

 „Диамант БГ” ЕООД , гр.София, бул.Евлоги и Христо Георгиеви 30, e-mail: 

yorgov@diamant.bg  

 „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД, гр. София, кв.Лозенец, ул.Цветна градина 5В, 

ап.32, e-mail: botev@cbenconsult.com  

 ДЗЗД „Луков дизайн – Трансконсулт” , гр.Кърджали, ул.Булаир 27, ет.3, офис 3 

 „Екоинженеринг” ЕООД, гр.Кърджали, ул.Булаир 14, вх.А, ет.1, ап.1, e-mail: 

ekoinjenering@abv.bg  
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2. Предвид изложеното по-горе в настоящия протокол, на основание чл. 69, ал. 1, и 

т. 1 от Закона за обществените поръчки предлага за отстраняване от процедурата за 

възлагане на настоящата поръчка участникът: 

 

 „Термо Новел” ДЗЗД, гр.София, бул.Самоковско шосе 93, e-mail: 

termo.novel@gmail.com  

 „Мега Билд” ЕООД, гр.София, р-н Витоша, бул.Братя Бъкстон 86, ет.3, ап.14, e-mail: 

megabuild@abv.bg  

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП комисията разгледа 

предложенията в пликове № 2 на участниците, допуснати до този етап на процедурата, за 

установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оцени офертите по 

всички други показатели, различни от цената.  

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на 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. 

Комплексната оценка се изчислява по формулата: 

KО = П 1 x 40% + П 2x 20% + П 3 x 40% 

o  Показател П1 - "Предложена цена" с относителна тежест 40% 

Оценките на участниците се изчисляват по формулата: 

П1 = (Цmin/Цi) x 100, брой точки,  където: 

Ц min – най – ниската предложена цена за изпълнение на поръчката по 

съответната обособена позиция 

Цi – предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

 

o Показател П2 - „Срок за изпълнение” с относителна тежест 20% 

Оценките на участниците се изчисляват по формулата: 

П2 = (Сmin/Ci) x 100, брой точки,  където: 

С min – най –краткия предложен срок за изпълнение на поръчката по 

съответната обособена позиция (срокът за енергийно обследване по Обособена позиция 

1 и срокът за техническо обследване по Обособена позиция 2) 

Сn – предложен срок за изпълнение на поръчката 

 

o  Показател П3-„Концепция за изпълнение на дейностите” с относителна тежест 

40% 

Комисията разглежда предложената концепция за изпълнението на 

индивидуалните поръчки, като всеки от членовете на комисията поставя индивидуална 

оценка съгласно следната таблица: 

 



Мотиви/Степен на съответствие Оценка 

Участникът е представил Концепция, която включва следните 

елементи:  

1.Участникът е описал всички дейности за съответната обособена 

позиция, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на 

услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на 

поставените от възложителя резултати, като е посочил конкретни 

мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка дейност.  

2.Разписал е график за разпределение на дейностите, съобразно с 

предложения от него срок, при възлагане на индивидуална поръчка, 

спрямо експертите като е посочена последователността на 

мобилизацията на експертите и разпределението на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа. 

3. Предложени са методи и организация на текущия вътрешен 

контрол на качеството при изпълнение до предаване на Енергийните 

одити, респ.Техническите паспорти (съобразно с обособената позиция), 

които ще гарантират качествено изпълнение на поръчката.  

100 точки 

Участникът е представил Концепция, за която е налице един от  

следните елементи:  

1.Участникът е описал всички дейности за съответната обособена 

позиция, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на 

услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на 

поставените от възложителя резултати, но една или повече от 

дейностите са описани без да се посочват конкретни мерки, 

свързани с реализирането на съответната дейност  
2.Разписал е график за разпределение на дейностите, съобразно 

предложения срок и спрямо експертите, но се установяват пропуски 

и/или несъответствия с дейностите и/или пропуски и/или 

несъответствие в последователността на мобилизация на експертите, 

съобразно разпределените задачи и отговорности на членовете на 

екипа. 

3. Предложени са методи и организация за текущ вътрешен контрол на 

качеството, но са констатирани известни пропуски и/или 

несъответвия, които поставят в риск качественото изпълнение на 

поръчката.  

50 точки 

Участникът е представил Концепция, за която са налице поне два от  

следните елементи:  

1.Участникът е описал всички дейности за съответната обособена 

позиция, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на 

услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на 

поставените от възложителя резултати, но една или повече от 

дейностите са описани без да се посочват конкретни мерки, 

свързани с реализирането на съответната дейност  
2.Разписал е график за разпределение на дейностите, съобразно 

20 точки 



предложения срок и спрямо експертите, но се установяват пропуски 

и/или несъответствия с дейностите и/или пропуски и/или 

несъответствие в последователността на мобилизация на експертите, 

съобразно разпределените задачи и отговорности на членовете на 

екипа. 

3. Предложени са методи и организация за текущ вътрешен контрол на 

качеството, но са констатирани известни пропуски и/или 

несъответвия, които поставят в риск качественото изпълнение на 

поръчката.  

 

Комисията пристъпи към преглед на съдържанието на Плик № 2 – „Предложение 

за изпълнение на поръчката” на всеки от участниците по Обособена позиция 1: 

Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики 

на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал. 1, т. 6 

от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради”, при което констатира, че 

предложенията на участнниците са изготвени с оглед образеца по документацията на 

поръчката – Образец № 9.  

 

 На първо място, Комисията направи преглед на техническите предложения на 

участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка - Показател П2 - „Срок за 

изпълнение”, като констатира следното: 

1)  „ДИАМАНТ БГ” ЕООД - предложил е срок за изпълнение от 17 

(седемнадесет) календарни дни; 

2) “ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР” ЕООД - предложил е срок за изпълнение от 25 

(двадесет и пет) календарни дни; 

3) „ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД - предложил е срок за изпълнение от 20 

(двадесет) календарни дни; 

4) „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД - предложил е срок за изпълнение от 10 (десет) 

календарни дни; 

5) Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” - предложил е срок за изпълнение от 10 

(десет) календарни дни; 

6)  „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД предложил е срок за изпълнение от 10 (десет) 

календарни дни; 

7) Обединение по ЗЗД „ОЕЕ КЪРДЖАЛИ” - предложил е срок за изпълнение от 

12 (дванадесет) календарни дни; 

8) „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД предложил е срок за изпълнение от 12 (дванадесет) 

календарни дни; 

9) „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД - предложил е срок за изпълнение 

от 10 (десет) календарни дни; 

 

 

 На второ място, Комисията продължи с детайлния преглед на техническите 

предложения на участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка - 



Показател П2 - „Срок за изпълнение” и наличието на предпоставки за приложение на 

императивната норма на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, а именно: „когато офертата на участник 

съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за 

представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от 

получаване на искането за това”. 

В представената по-долу таблица се съдържат констатациите на Комисията по 

отношение наличието на предпоставки за приложение на чл. 70, ал. 1 от ЗОП: 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 

Участник 
Предложен 

срок 
Усреднен 

срок 
% Констатация 

1 „ДИАМАНТ БГ” ЕООД 17 13.63 20% 
 

2 “ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР” ЕООД 25 12.63 49% 
 

3 „ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД 20 13.25 34% 
 

4 „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД 10 14.50 -45% обосновка 

5 Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” 10 14.50 -45% обосновка 

6 „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД 10 14.50 -45% обосновка 

7 Обединение по ЗЗД „ОЕЕ КЪРДЖАЛИ”  12 14.25 -19% 
 

8 „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 12 14.25 -19% 
 

9 
„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД 
10 14.50 -45% обосновка 

 

Така, относно Показател П2 - „Срок за изпълнение”, подлежащ на оценяване, 

Комисията констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване от следните участници: 

1) „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД е предложил срок за изпълнение от 10 дни. По този 

показател се получава средна стойност от предложенията на останалите участници  14,50 

дни. Предложението на „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД е с 45% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по този показател за оценка, т.е. с 

повече от 20 %;  

2) Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” - предложил е срок за изпълнение от 10 дни. 

По този показател се получава средна стойност от предложенията на останалите участници  

14,50 дни. Предложението на Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” е с 45% по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател за 

оценка, т.е. с повече от 20 %; 

3) „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД предложил е срок за изпълнение от 10 дни. По този 

показател се получава средна стойност от предложенията на останалите участници  14,50 



дни. Предложението на „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД е с 45% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по този показател за оценка, т.е. с 

повече от 20 %; 

4) „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД - предложил е срок за изпълнение 

от 10 дни. По този показател се получава средна стойност от предложенията на останалите 

участници  14,50 дни. Предложението на „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД е с 

45% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

този показател за оценка, т.е. с повече от 20 %; 

 

В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от четири 

работни дни от получаване на искането за това, участниците: „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД, 

Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015”, „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД, „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД следва да представят подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на показателя,  подлежащ на оценяване - „Срок за изпълнение” по 

открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители 

във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 

февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 1: Извършване на 

обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община 

Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в 

експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на 

сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и 

оценка на енергийни спестявания в сгради”. 

 

Комисията пристъпи към преглед на съдържанието на Плик № 2 – „Предложение 

за изпълнение на поръчката” на всеки от участниците по Обособена позиция 2: 

Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за 

установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 

169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите 

по чл. 176а от ЗУТ”, при което констатира, че предложенията на участнниците са 

изготвени с оглед образеца по документацията на поръчката – Образец № 9а.  

 

I. На първо място, Комисията направи преглед на техническите предложения на 

участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка - Показател П2 - „Срок за 

изпълнение”, като констатира следното: 

1)  „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - предложил е срок за изпълнение от 10 (десет) 

календарни дни; 

2) Обединение „ЕРМА-КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” - предложил е срок за 

изпълнение от 20 (двадесет) календарни дни; 

3) Консорциум „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ” - предложил е срок за 

изпълнение от 10 (десет) календарни дни; 

4) Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” - предложил е срок за изпълнение от 20 

(двадесет) календарни дни; 

5) Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН-ТРАНСКОНСУЛТ” - предложил е срок за 

изпълнение от 10 (десет)календарни дни 



6) „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД предложил е срок за изпълнение от 10 (десет) 

календарни дни; 

7) „НИПРО-КОНТРОЛ” ООД - предложил е срок за изпълнение от 10 (десет) 

календарни дни; 

8) „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД - предложил е срок за изпълнение 

от 12 (дванадесет) календарни дни; 

 

 На второ място, Комисията продължи с детайлния преглед на техническите 

предложения на участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка - 

Показател П2 - „Срок за изпълнение” и наличието на предпоставки за приложение на 

императивната норма на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, а именно: „когато офертата на участник 

съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за 

представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от 

получаване на искането за това”. 

В представената по-долу таблица се съдържат констатациите на Комисията по 

отношение наличието на предпоставки за приложение на чл. 70, ал. 1 от ЗОП: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

 

Участник 
Предложен 

срок 
Усреднен 

срок 
% Констатация 

1 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 10 13.14 -31% обосновка 

2 
Обединение „ЕРМА-КОМПЛЕКТ 

КОНСУЛТ” 
20 11.71 41% 

 

3 
Консорциум „КОНСТРУКТИВНО 

ОБСЛЕДВАНЕ” 
10 13.14 -31% обосновка 

4 Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” 20 11.71 41% 
 

5 
Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН-

ТРАНСКОНСУЛТ” 
10 13.14 -31% обосновка 

6 „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД 10 13.14 -31% обосновка 

7 „НИПРО-КОНТРОЛ” ООД 10 13.14 -31% обосновка 

8 
„СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД 
12 12.86 -7% 

 
 

Така, относно Показател П2 - „Срок за изпълнение”, подлежащ на оценяване, 

Комисията констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване от следните участници: 

1) „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е предложил срок за изпълнение от 10 дни. По 

този показател се получава средна стойност от предложенията на останалите участници  

13,14 дни. Предложението на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е с 31% по-благоприятно от 



средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател за оценка, 

т.е. с повече от 20 %;  

2) Консорциум „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ” - предложил е срок за 

изпълнение от 10 дни. По този показател се получава средна стойност от предложенията 

на останалите участници  13,14 дни. Предложението на Консорциум „КОНСТРУКТИВНО 

ОБСЛЕДВАНЕ” е с 31% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по този показател за оценка, т.е. с повече от 20 %; 

3) Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН-ТРАНСКОНСУЛТ” - предложил е срок за 

изпълнение от 10 дни. По този показател се получава средна стойност от предложенията 

на останалите участници 13,14 дни. Предложението на Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН-

ТРАНСКОНСУЛТ” е с 31% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по този показател за оценка, т.е. с повече от 20 %; 

4) „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД предложил е срок за изпълнение от 10 дни. По този 

показател се получава средна стойност от предложенията на останалите участници  13,14 

дни. Предложението на „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД е с 31% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по този показател за оценка, т.е. с 

повече от 20 %; 

5) „НИПРО-КОНТРОЛ” ООД предложил е срок за изпълнение от 10 дни. По този 

показател се получава средна стойност от предложенията на останалите участници  13,14 

дни. Предложението на „НИПРО-КОНТРОЛ” ООД е с 31% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по този показател за оценка, т.е. с 

повече от 20 %; 

 

В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от четири 

работни дни от получаване на искането за това, участниците: „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, Консорциум „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”, Обединение „ЛУКОВ 

ДИЗАЙН-ТРАНСКОНСУЛТ” , „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД, „НИПРО-КОНТРОЛ” ООД и 

следва да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на показателя,  

подлежащ на оценяване - „Срок за изпълнение” по открита процедура за сключване на 

рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Постигане на 

рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за 

предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на 

многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на 

техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 

2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”. 

 

Въз основа на гореописаните действия Комисията взе следното решение: 

В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от четири 

работни дни от получаване на искането за това, участниците: „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД, 

Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015”, „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД, „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД и „ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД следва да представят подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на показателя,  подлежащ на оценяване - 

„Срок за изпълнение” по открита процедура за сключване на рамково споразумение за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с 

потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за 



енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, 

приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена 

позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни 

характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за 

енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 

169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради”. 

 В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от 

четири работни дни от получаване на искането за това, участниците: 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, Консорциум „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”, 

Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН-ТРАНСКОНСУЛТ” , „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД, 

„НИПРО-КОНТРОЛ” ООД и „ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД следва да представят подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на показателя,  подлежащ на оценяване - 

„Срок за изпълнение” по открита процедура за сключване на рамково споразумение за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с 

потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, 

приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена 

позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 

Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 

паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”. 

 Участниците следва да представят обосновите от настоящото решение в срок от 

четири работни дни от получаване на искането за това, по реда на приемане на офертите в 

деловодството на Община Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41, всеки 

работен ден в работното време от 08:30 ч. до 17:00 ч. Информацията се представя в 

запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписва: „Представяне на подробна писмена 

обосновка относно подлежащ на оценка показател – „Срок за изпълнение” – по открита 

процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във 

връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 

февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за 

енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 

от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие 

на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по 

чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради  

или 

Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни 

сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”, 

наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност: 

факс и електронна поща. 



Обосновки, постъпили в деловодството на Община Кърджали след изтичане на 

определения срок, няма да се разглеждат от Комисията. 

 

На 15.10.2015г., в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали, в състав: 

Председател: Беркант Барзат – ст. юрисконсулт на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Галина Делчева- ст. юрисконсулт  в отдел „Правен” при Община Кърджали; 

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

3. арх.Танер Моллаахмед – мл.експерт в отдел „Архитектура и регистър на 

строителните обекти” на Община Кърджали 

4. инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  отдел 

„Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

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

Кърджали; 

6. Павел Матеев Баталов – външен експерт с уникален номер в АОП – ВЕ – 633 

 

Прдседателят на Комисията назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на Кмета на 

Община Кърджали констатира, че на участника „Нипро – контрол“ ООД не е изпратено 

писмо с искане за представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

показателя,  подлежащ на оценяване - „Срок за изпълнение” по открита процедура за 

сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с 

изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за 

предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на 

многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”. Въз основа на това 

Комисията взе решение, своевременно да се изиска писмена обосновка от участника 

„Нипро – контрол“ ООД.  

С пимо от Председателя на Комисията назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали с изх. № 53-00-1299/16.10.2015 г. на Община Кърджали от 

участника „Нипро – контрол“ ООД е изискана писмена обосновка за начина на образуване 

на показателя,  подлежащ на оценяване - „Срок за изпълнение” по открита процедура за 

сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с 

изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за 

предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на 

многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им 



характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”. 

 

На 20.10.2015г., в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали, в състав: 

Председател: Беркант Барзат – ст. юрисконсулт на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Галина Делчева- ст. юрисконсулт  в отдел „Правен” при Община Кърджали; 

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

3. арх.Танер Моллаахмед – мл.експерт в отдел „Архитектура и регистър на 

строителните обекти” на Община Кърджали 

4. инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  отдел 

„Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

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

Кърджали; 

6. Павел Матеев Баталов – външен експерт с уникален номер в АОП – ВЕ – 633 

 

Комисията разгледа представените обосновки по Показател П2 - „Срок за 

изпълнение”, изискани от  участниците. 

Разглеждането на обосновките се извърши по реда на тяхното постъпване и при 

спазване изискванията на чл.70, ал.2, 3 и 4  от ЗОП, както следва: 

чл.70(2) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не 

предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, 

свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

(3) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 

за отстраняване от процедурата. 

(4) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска 

цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 

доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 

участникът да се отстрани. 

 

В  срока предоставен от Комисията за представяне на обосновка по реда на чл.70 

ЗОП са постъпили писмени обосновки за Обособена Позиция №1 „Извършване на 

обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община 

Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в 

експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на 



сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и 

оценка на енергийни спестявания в сгради”,  от следните участници в процедурата: 

-„Енергоефект“ ООД с вх. № 53-00-1259/06.10.2015 г. на Община Кърджали 

-„ Си Енд Би  Енерджиконсулт“ ЕООД с вх. № 53-00-915/1/ от 07.10.2015 г. на Община 

Кърджали 

- Обединение „Кърджали 2015” с вх. № 53-00-1275 от 08.10.2015 г. на Община 

Кърджали 

-„ Некст Контрол „ДЗЗД с вх. № 53-00-1277/08.10.2015 г. на Община Кърджали 

 

 

1.При разглеждане на обосновката, представена от Участника„Енергоефект“ ООД 

комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение” 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава на няколко фактора от съществено значение, които обосновават защо 

предложеният срок е с 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите 

оферти в процедурата. Според него същесетвуват няколко фактора, които определят 

високата икономичност при изпълнение на обществената поръчка. На първо място 

това е налчлието на сертификат за управление на качеството съгласно изискванията на 

междунаародния стандарт ISO 9001:2008 за енергийно обследване на сгради, извършване 

на оценки за съответствие по енергийна ефективност на инвестиционни проекти и 

инженерингови услуги.Сиситамата са уравление на качеството осигурява по-добра 

ефективност на управлението на дейностите, по-добра продуктивност на служителите и 

значително редуциране на загубите на време. 

 На слеващо място участникът смята наличието на собствена автомобилна база, 

постоянно на разположение на експертите, както и офис техника и оборудване, който 

допринасят за ефективността на работата по изпълнение на поръчката. 

 Следващ аспект обосноваващ наличието на изключително благоприятни условия и 

висока икономиност при изпълнението на поръчката е факта, за че работата екипа на 

участника ще използва номенклатурата от типови проекти за едропанелни сгради,което от 

своя страна води до значителни икономии на време. 

Участникът е приложил към обосновката си и доказателства обосноващи 

изпълнението на поръчки със сходен предмет. 

При разглеждане на така представената писмена обосновка, относно наличието на 

обстоятелствата посочени в чл.70, ал.2 от ЗОП, за да може да бъде приета същата,  

Комисията взе предвид всяко едно от посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП обстоятелства и 

сравни всяко едно от тях с представените в обосновката факти. 

В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи за 

наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- наличието на изключително благоприятни условия за участника 

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;   



Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника „Енергоефект“ ООД писмена обосновка относно Показател 

П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

2.При разглеждане на обосновката, представена от Участника „Си Енд Би  

Енерджиконсулт“ ЕООД, комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение” 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава на дългогодишният опит на участника в областта на сертифициране и 

обследване на сгради.Като имнно той е спомогнал за максимално най-кчествена 

методика за събиране и обработка на информация и обработване на крайните данни . 

Участникът смята, че големият опит и добрата сработеност на екипа позволява да сведе 

до минимумвремето за оглед на един обект, това води до начителни икономии на 

време. 

Участникът посочва, че фирмата разполага със специализиран софтуерен продукт-

собствена разработка-за обработка на входните данни, тяхното систематизиране и 

автоматично изготвяне на множество изчисления необходими като входни данни за 

симулационен софтуерен продукт ЕАВ Software HC v1.0 и таблични данни за залагане 

в доклада, сертфиката и резюмето към обследването за енергийна ефективност.Това от 

своя страна обосновава наличието на оригинално решение за изпълнение на 

поръчката. 

Този продукт позволява да се сведе до минимум времето за обработа на данни и 

изчисленията по обекта и по този начин се намалява времето за работа на екипа и се 

обосновава размера на предложения срок за изпълнение на поръчката. 

При разглеждане на така представената писмена обосновка, относно наличието на  

обстоятелствата посочени в чл.70, ал.2 от ЗОП, за да може да бъде приета същата,  

Комисията взе предвид всяко едно от посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП обстоятелства и 

сравни всяко едно от тях с представените в обосновката факти. 

В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи 

за наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;   

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема  

представената от участника „ Си Енд Би  Енерджиконсулт“ ЕООД писмена обосновка 

относно Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

3.При разглеждане на обосновката, представена от Участника „Обединение 

„Кърджали 2015”, комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение” 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава на няколко фактора от съществено значение, които обосновават защо 

предложеният срок е с 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите 

оферти в процедурата. Според него същесетвуват няколко фактора, които определят 



високата икономичност при изпълнение на обществената поръчка. А 

именно:обединението разполага с добре рутининиран и опитен екип,с дългогодишен 

проектантски опит, всички експерти са подробно запозанати с обхвата и проблематиката 

на общевствената поръчка. Членовете на обединението и по конкретно 

„Топлоконтрол“ООД, разполага с всички съвременни технически средства, необходими за 

извършване на обследване на сгради. 

 В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи 

за наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015“ ДЗЗД,  писмена обосновка 

относно Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

4.При разглеждане на обосновката, представена от Участника „Некст 

Консулт“ ДЗЗД, комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение” 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава факта, че участникът е обединение по ЗЗД, съставено от три юридически лица, 

всяко от което притежава собствен човешки ресурсен капацитет с опит в предмета на 

настоящата обществена поръчка.То този начин участникът счита, че е изградил еспертен 

екип, което от своя страна позволява ангажирането му по мого по-ефективен начин, което 

от своя страна води до ускоряване на сроковете за изпълнение на поръчката.Счита, че 

натрупания опит в изпълнението на поръчки с подобен предмет е от значение за обосновка 

на прдложения срок за изпълнение. 

Участникът има изградена към настоящия момент концепция за реализиране на 

проектното предложение и опит в извършването на дейностите, което обосновава 

наличието на условието за изключително благоприятни условия за изпълнението на 

поръчката от конкретния участник.Към представената писмена обосновка е налице и 

приложен линеен календарен график. 

При разглеждане на така представената писмена обосновка, относно наличието на  

обстоятелствата посочени в чл.70, ал.2 от ЗОП, за да може да бъде приета същата,  

Комисията взе предвид всяко едно от посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП обстоятелства и 

сравни всяко едно от тях с представените в обосновката факти. 

В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи за 

наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- изключително благопиятни условия за участника;  

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема  

представената от участника „Некст Консулт“ ДЗЗД,  писмена обосновка относно 

Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

В  срока предоставен от Комисията за представяне на обосновка по реда на чл.70 

ЗОП са постъпили писмени обосновки  за Обособена Позиция №2 Извършване на 



обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване 

на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от 

ЗУТ” от следните участници в процедурата: 

- ДЗЗД“Луков Дизайн-Транс Консулт“ с вх. № 53-00-1273/07.10.2015 г. на Община 

Кърджали 

-„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД с вх. № 53-00-1279/07.10.2015 г. на Община 

Кърджали 

- Консорциум „Конструктивно Обследване“ с вх. № 53-00-1276/08.10.2015 г. на 

Община Кърджали 

- „Некст Консулт“ ДЗЗД с вх. № 53-00-1259/06.10.2015 г. на Община Кърджали 

 - „Нипро – Контрол” ООД с вх. № 53-00-1320/20.10.2015 г. на Община Кърджали; с 

пимо от Председателя на Комисията, назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали, с изх. № 53-00-1299/16.10.2015 г. на Община Кърджали, от 

участника „Нипро – контрол“ ООД е изискана писмена обосновка за начина на образуване 

на показателя,  подлежащ на оценяване - „Срок за изпълнение” по Обособена позиция 2 на 

обществената поръка, което е направено след изискване на писмена обосновка от 

останалите участници в процедурата, поради констатирано от страна на Председателя 

незипращане на писмо с искане за обосновка към конкретния участин; своевременно от 

участника е изискана и представена писмена обосновка относно начина на образуване на 

показателя,  подлежащ на оценяване - „Срок за изпълнение” по Обособена позиция 2 на 

обществената поръка.  

 Всички обосновки от лицата – участници по Обособена позиция № 2 са 

разгледани едновременно, след окончателното получаване на всички писма - 

обосновки. 

 

1. При разглеждане на обосновката, представена от Участника ДЗЗД“Луков 

Дизайн-Транс Консулт“ , комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение“ 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава на наличието на изкючително благоприятни условия за участника, 

изразяващи се в собствено оборудване и офиси както в гр.Кърджали, така и в гр.София. 

Наличие на два екипа, работата на които обосновава на следващо място икомичност при 

изпълнение на услугата. 

На следващо място участника разполага и с цялата номенклатура на произвежданите 

панели по всички специалности, които са се строили в България.Това обстоятелст според 

участника улеснява задачата на архитектите в екипа, тъй като отпада необходимостта от 

повторно заснемане на сградите. 

При разглеждане на така представената писмена обосновка, относно наличието на  

обстоятелствата посочени в чл.70, ал.2 от ЗОП, за да може да бъде приета същата,  

Комисията взе предвид всяко едно от посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП обстоятелства и 

сравни всяко едно от тях с представените в обосновката факти. 



В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи за 

наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- наличието на изкючително благоприятни условия за участника;   

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;   

 

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника ДЗЗД“Луков Дизайн-Транс Консулт писмена обосновка 

относно Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

2. При разглеждане на обосновката, представена от Участника 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение“ 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава на наличието на изкючително благоприятни условия, изразяващи се в 

обстоятелството, че участникът разполага с цялата номенклатура на произвежданите 

панели по всички специалности, които са се строили в страната.  

Участникът разполага и със софуерен продукт, който според него значително улеснява 

работата на екипа му.Изключително благоприятните условия се обосновавт и от наличието 

на експрти, както и на допълнителни таива, които ще подпомогнат участника при 

изпълнение на поръчката.Учатникът посочва както видовете експерти,с които 

разполага,така и техните специалности. С посочване на тези обстоятелства участникът 

поодчертава и наличието на критерия икономичност при изпълнение на поръчката. 

При разглеждане на така представената писмена обосновка, относно наличието на  

обстоятелствата посочени в чл.70, ал.2 от ЗОП, за да може да бъде приета същата,  

Комисията взе предвид всяко едно от посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП обстоятелства и 

сравни всяко едно от тях с представените в обосновката факти. 

В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи за 

наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- наличието на изкючително благоприятни условия за участника;     

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД писмена обосновка относно 

Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

3. При разглеждане на обосновката, представена от Участника Консорциум 

„Конструктивно обследване“, комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение“ 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава на наличието на изключително благоприятни условия за изпълнението на 

поръчката, както и икономичност.  

Критерият икономичност при изпълнение на поръчката се обосновава от наличието на 

реалистична оценка на обема на работата, необходима за изпълнение на поръчката, а 

именно:хомогенен състав на дейностите по същата,еднакви стандарти и изисквания към 

сградите подлежащи  на обследване, което би довело до икономия на времето за 



изпълнение.Наличието на изпълнени проекти и поръчки със сходен предмет според 

участника също допринасят за икономичността на изпълнението.Представен е и график за 

изпълнение на дейностите в подкрепа на обосноваване на посоченият срок за изпълнение. 

Критерият изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката се 

обосновават от факта,че участникът се обединение на няколко юридически лица и сами те 

като цяло притежават необходимите специалисти и необходимият екип, който разполага с 

компететността да реализира в посочения срок услугата.Участникът посочва като 

допълнително доказателство и списък от договори с предмет сходен с предмета на 

настоящта поръчка. Според оферента наличието на опит на експертите също е от значение 

реализацията на услугата в съответствие с предложения срок за изпълнение. 

При разглеждане на така представената писмена обосновка, относно наличието на  

обстоятелствата посочени в чл.70, ал.2 от ЗОП, за да може да бъде приета същата,  

Комисията взе предвид всяко едно от посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП обстоятелства и 

сравни всяко едно от тях с представените в обосновката факти. 

В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи за 

наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- наличието на изкючително благоприятни условия за участника;   

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;   

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника Консорциум „Конструктивно обследване“ писмена обосновка 

относно Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

4.При разглеждане на обосновката, представена от Участника „Некст 

Контрол“ ДЗЗД, комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение” 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава факта, че участникът е обединение по ЗЗД, съставено от три юридически лица, 

всяко от което притежава собствен човешки ресурсен капацитет с опит в предмета на 

настоящата обществена поръчка.То този начин участникът счита, че е изградил еспертен 

екип, което от своя страна позволява ангажирането му по много по-ефективен начин, което 

от своя страна води до ускоряване на сроковете за изпълнение на поръчката.Счита, че 

натрупания опит в изпълнението на поръчки с подобен предмет е от значение за обосновка 

на прдложения срок за изпълнение. 

Участникът има изградена към настоящия момент концепция за реализиране на 

проектното предложение и опит в извършването на дейностите, което обосновава 

наличието на условието за изключително благоприятни условия за изпълнението на 

поръчката от конкретния участник.Към представената писмена обосновка е налице и 

приложен линеен календарен график. 

При разглеждане на така представената писмена обосновка, относно наличието на  

обстоятелствата посочени в чл.70, ал.2 от ЗОП, за да може да бъде приета същата,  

Комисията взе предвид всяко едно от посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП обстоятелства и 

сравни всяко едно от тях с представените в обосновката факти. 



В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи за 

наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- изключително благопиятни условия за участника;  

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема  

представената от участника   „Некст Контрол“ ДЗЗД, писмена обосновка относно 

Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

 5. При разглеждане на обосновката, представена от Участника „Нипро – 

Контрол” ООД , комисията констатира: 

 Относно Показател П2 - „Срок за изпълнение” 

В своята обосновка участникът посочва, че  предложеният срок за изпълнение  се 

обосновава на няколко фактора от съществено значение, които обосновават защо 

предложеният срок е с 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите 

оферти в процедурата. Според него са налице изключително благоприятни условия с оглед 

предложения срок за изпълнение на обществената поръчка.Обосновават се от наличието 

на добре изформиран и опитен екип от експерти с опит в изпълнението на поръчки със 

сходен предмет, като се посочва наличието на изпълнени две поеръчки с предмет 

обследване на сгради, едната е от Община Кресна. Там участникът е изпълнил именно 

поръчка по конструктивно и енергийно обследване в изпълнението на „Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“. Следващата е  

изготвяне на обследване  за уастановяване на техническите характеристики , свързани с 

изискванията на чл169, ал.1(т.1-5), и ал.2 от ЗУТ, в гр. Благоевград. 

В изложението на участника за „Срок за изпълнение” комисията  установи доводи за 

наличието на следните обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника „НИПРО-КОНТРОЛ“ ООД Благоевград,  писмена 

обосновка относно Показател П2 - „Срок за изпълнение”. 

 

След разглеждане и приемане на представените от участниците писмени обосновки 

по чл. 70 от ЗОП за начина на образуване на показателя, подлежащ на оценяване – П2 

„Срок за изпълнение” по откритата процедура за сключване на рамково споразумение за 

възлагане на обществена поръчка с две обособени позиции, Комисията пристъпи към 

оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение,  

подлежащ на оценяване – П2 „Срок за изпълнение” чрез заместване на числените 

предложения на участниците във формулата от Методиката за оценка, а именно: 

o Показател П2 - „Срок за изпълнение” с относителна тежест 20% 

Оценките на участниците се изчисляват по формулата: 

П2 = (Сmin/Ci) x 100, брой точки,  където: 

С min – най –краткия предложен срок за изпълнение на поръчката по 

съответната обособена позиция (срокът за енергийно обследване по Обособена позиция 

1 и срокът за техническо обследване по Обособена позиция 2) 

Сn – предложен срок за изпълнение на поръчката 



 

I. На първо място, след заместване на числените предложения на участниците във 

формулата от методиката за оценка, Комисията определи следните точки по Показател П2 

- „Срок за изпълнение” на офертите на участниците по Обособена позиция 1, а именно: 

 

№ Участник Предложен 

срок за 

изпълнение (в 

календарни 

дни) 

Най-кратък 

предложен срок 

за изпълнение (в 

календарни дни) 

Брой точки по 

Показател П2 - 

„Срок за 

изпълнение” 

1 “ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР” 

ЕООД  
25 10 40.00 

2. „ДИАМАНТ БГ” ЕООД 17 10 58.82 

3. „ЕНЕРГОЕФЕКТ 

КОНСУЛТ” ЕООД 
20 10 50.00 

4. „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД 10 10 100.00 

5. Обединение „КЪРДЖАЛИ 

2015” 
10 10 100.00 

6. „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД 10 10 100.00 

7. Обединение по ЗЗД „ОЕЕ 

КЪРДЖАЛИ” 
12 10 83.33 

8. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 12 10 83.33 

9. „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД 

10 10 100.00 

 

II. На второ място, след заместване на числените предложения на участниците във 

формулата от методиката за оценка, Комисията определи следните точки по Показател П2 

- „Срок за изпълнение” на офертите на участниците по Обособена позиция 2, а именно: 

 

№ Участник Предложен срок 

за изпълнение (в 

календарни дни) 

Най-кратък 

предложен срок 

за изпълнение (в 

календарни дни) 

Брой точки по 

Показател П2 

- „Срок за 

изпълнение” 

1 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 10 10 100.00 

2. Обединение „ЕРМА-

КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” 
20 10 50.00 

3. Консорциум 

„КОНСТРУКТИВНО 

ОБСЛЕДВАНЕ” 

10 10 100.00 

4. Обединение „КЪРДЖАЛИ 

2015” 
20 10 

 

50.00 

5. Обединение „ЛУКОВ 

ДИЗАЙН-ТРАНСКОНСУЛТ” 
10 10 100.00 

6. „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД 10 10 100.00 

7. „НИПРО-КОНТРОЛ” ООД 10 10 100.00 

8. „СИ ЕНД БИ 12 10 83.33 



ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД 

 

Поради изтичане срока на офертите, Кмета на Община Кърджали с писмо с изх. № 

53-00-1346/02.11.2015г. е поискал от уастниците удължаване срока на валидност на оферти 

за обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с потенциални 

изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 

от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции.” 

Участниците трябва да представят изисканите документи  в срок от 3 /три/ работни 

дни, считано от датата на получаване на писмото по реда на приемане на офертите в 

деловодството на Община Кърджали, бул. "България" № 41, гр. Кърджали 6600, всеки 

работен ден в работното време от 08:30 до 17:00 часа. Писмото е изпратено с електронен 

подпис на 02.11.2015г. от длъжнотно лице на Възложителя.  

Документите се представят в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се изписват 

"Удължаване срока на валидност на оферта за обществена поръчка с предмет: „Постигане 

на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 

Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга 

по две обособени позиции, наименованието на Участника, адрес за кореспонденция на 

Участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

 

На 06.11.2015г., в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 600/07.07.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали и Заповед № 1172/04.11.2015г. на Кмета на Община Кърджали за 

удължаване срока на назначената комисия, в състав: 

Председател: Беркант Барзат – ст. юрисконсулт на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Галина Делчева- ст. юрисконсулт  в отдел „Правен” при Община Кърджали; 

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

3. арх.Танер Моллаахмед – мл.експерт в отдел „Архитектура и регистър на 

строителните обекти” на Община Кърджали 

4. инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  отдел 

„Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

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

Кърджали; 

6. Павел Матеев Баталов – външен експерт с уникален номер в АОП – ВЕ - 633  

 

Комисията констатира, че в определения в писмо с изх. № 53-00-1346/02.11.2015г. 

на Кмета на Община Кърджали, срок са представени документи за удължаване срока на 

валидност на оферти за обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково 

споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република 

България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две 

обособени позиции.” от следните участници: 



 Екоинженеринг ЕООД, гр.Кърджали, ул.Булаир 14, вх.А, ет.1, ап.1, e-mail: 

ekoinjenering@abv.bg с вх. № 53-00-1347/02.11.2015 г. на Община Кърджали 

 ДЗЗД Луков дизайн – Трансконсулт , гр.Кърджали, ул.Булаир 27, ет.3, офис 

3 с вх. № 53-00-1349/03.11.2015г. на Община Кърджали  

 Нипро – контрол ООД , гр.Благоевград, ул.Аргир Манасиев” 14, ет.1, e-mail: 

novoselski@abv.bg с вх. № 53-00-1350/03.11.2015 г. на Община Кърджали; 

 Енергоефект ООД, гр.София, ж.к. Люлин - , бл.329А, МиниМол Аспекти, 

ет.4, ат.4, e-mail: office@energoeffect.net с вх. № 53-00-1351/03.11.2015г. на Община 

Кърджали; 

 ДЗЗД ОЕЕ Кърджали, гр.София , ул.Добруджа 1 , офис 7, e-mail: 

office@bacc-jsc.org с вх. № 53-00-1352/03.11.2015 г. на Община Кърджали; 

 Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД, гр.София, район Лозенец, ул.Богатица 

20, вх.Б, ет.1, ап.5, e-mail: oksigenprodjects@gmail.com с вх. № 53-00-1353/03.11.2015 г. 

на Община Кърджали; 

 Джи Ер Ен Пауър България ЕООД, гр.София, ж.к. Стрелбище, бл.31А, ап.19, 

e-mail: grnbulgaria@gmail.com с вх. № 53-00-1354/03.11.2015 г. на Община Кърджали; 

 Си Енд Би Енерджиконсулт ЕООД, гр. София, кв.Лозенец, ул.Цветна 

градина 5В, ап.32, e-mail: botev@cbenconsult.com с вх. № 53-00-1358/04.11.2015 г. на 

Община Кърджали; 

 Енергоефект консулт ЕООД, гр.София, ж.к.Красно село, бл.184, ет.1, ап.1 с 

вх. № 53-00-1359/04.11.2015 г. на Община Кърджали; 

 Диамант БГ ЕООД , гр.София, бул.Евлоги и Христо Георгиеви 30, e-mail: 

yorgov@diamant.bg с вх. № 53-00-1360/04.11.2015г. на Община Кърджали; 

 Пловдивинвест АД, гр.Пловдив, бул.Руски 15 e-mail: pinv_21@abv.bg с вх. 

№ 53-00-1361/04.11.2015 г. на Община Кърджали; 

 ДЗЗД Ерма – комплект Консулт , гр. София, район Красно село, ул.Лайош 

Кошут 55, вх.Б, ет.2, ап3, e-mail: c_consult@mail.bg с вх. № 53-00-1362/04.11.2015 г. на 

Община Кърджали; 

 Некст Контрол ДЗЗД, гр.София, ул.Козяк 43, e-mail: next.control@mail.bg с 

вх. № 53-00-903/06.07.2015 г. на Община Кърджали; 

 Термо Новел ДЗЗД, гр.София, бул.Самоковско шосе 93, e-mail: 

termo.novel@gmail.com с вх. № 53-00-1367/05.11.2015 г. на Община Кърджали; 

 

Комисията констатира, че в определения в писмо с изх. № 53-00-1346/02.11.2015г. 

на Кмета на Община Кърджали срок не са представени документи за удължаване срока на 

валидност на оферти за обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково 

споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република 

България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две 

mailto:office@bacc-jsc.org
mailto:oksigenprodjects@gmail.com
mailto:botev@cbenconsult.com


обособени позиции.” от Консорциум Конструктивно Обследване, гр.София, бул.Витоша 

39, e-mail: office@ppmanagement.eu. 

На 09.11.2015г. служител от сектор „Обществени поръчки” е получил от офис на 

куриерска служба „Еконт”, пратка с товарителница, в която е посочено, че същата е 

изпратена от подателя до офис на „Еконт” гр.Кърджали – Васил Априлов. След отваряне 

на пратката е установено, че същата съдържа запечан, непрозрачен плик с надпис: 

"Удължаване срока на валидност на оферта за обществена поръчка с предмет: „Постигане 

на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 

Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга 

по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на 

сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата 

по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна 

ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в 

сгради.Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни 

сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани 

с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 

паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ. Същата е изпратена от участника Консорциум 

Конструктивно Обследване. Плика е заведен в деловодството на Община Кърджали с 

вх.номер 53-00-1371/09.11.2015г. в 13:46ч. 

Съгласно писмо с  изх. № 53-00-1346/02.11.2015г. на Кмета на Община Кърджали 

„Участниците представят изисканите документи  в срок от 3 /три/ работни дни, 

считано от датата на получаване на настоящото писмо по реда на приемане на 

офертите в деловодството на Община Кърджали, бул. "България" № 41, гр. Кърджали 

6600, всеки работен ден в работното време от 08:30 до 17:00 часа.”.  

Служителите от сектор Обществени поръчки нямат задължение да взимат пратки 

насочени до офис на куриерска служба, рискът от доставянето на документите в срока 

указан в писмото, се носи от Участника.  

Комисията единодушно взе решение да предложи участника Консорциум 

Конструктивно Обследване за отстраняване на основание чл.53, ал.3 от ЗОП.   

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – П3 „Концепция за изпълнение 

на дейностите”, както следва:  

I. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” – по 

Обособена позиция № 1 
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1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 

 

1.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил Техническо 

предложение, което е оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката. 

Към Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката участникът посочва, че 

представя Обосновка, в която описва: спецификите и целите на отделните обследвания, 

анализиране на възможните проблеми и органичения, които биха могли да възникнат при 

изпълнение на задачите, и начина, по който биха били адресирани, както и необходимите 

изходни данни, които Възложителят трябва да предостави; конкретизиране на 

спецификите на съдържанието на обследванията, познаване на спецификата по 

съгласуване, съхраняване и подаване на изготвените документи. Участникът посочва 

основната цел при изпълнение на договора за обследване сградите, декларира познаване 

приложното поле на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, представя приноса от изпълнението на мерките за енергийна 

ефективност. Дружеството дава преглед и оценка на енергоспестяващите мерки, свързани 

с повишаванто на изолационните свойства на сградните ограждащи елементи: топлинна 

изолация на стени чрез фасадна облицовка, подмяна на дограма, топлинна изолация на 

покрив, мерки по абонатна станция, локална котелна централа, мерки по отоплителна 

инсталация в общите части на сградата, мерки по осветителна инсталация, внедряване на 

система от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Участникът маркира основните 

цели при изпълнението на договора за обследване сградите, както и основните резултати.  

На следващо място, Дружеството описва своята Стратегия, в която се позовават на 

своя опит, последователно и прозрачно подпомагане на клиентите, представяне на 

консултантски решения, осъщетвяване на партньорство. Посочва се внедрена система за 

качеството ISO 9001:2008. 

Участникът представя Методология за решаване на проектантската задача, в 

която са описани различни етапи: анализиране и консолидиране на изходните данни и 

направата на експертна оценка. Дружеството излага информация отностно съдържанието 

на докладите при провеждане на детайлно обследване за енергийна ефективност – анализ и 

оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи; анализ и оценка 

на състоянието на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на 

енергия в общите части на сградите; енергиен баланс на сградата и базова линия на 

енергопотребление за осовните енергоносители; определяне на класа на 

енергопотребление на сградата; оценка на специфичните възможности за намаляване на 

разхода за енергия; технико-икономически анализ на енергоспестяващите мерки, анализ и 

оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид в резултат на 

разработените мерки. 

„ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представило „График към План-

програмата за изпълнение”, който представлява график за разпределението на 

дейностите, съобразно с предложения от него срок от 25 календарни дни. Посочени са 

четири етапа със съответни подетапи, които се извършват при паралелна заетост на 

тримата експерта от екипа: СК, ЕиА и ОВиК. 

Като предложени методи и организация на текущия вътрешен контол на качеството 

при изпълнение до предаване на енергийните одити, респ. техническите паспорти, 



участникът е разписал „Програма за управление на риска” – идентифицират се 

потенциалните рискове (технически, търговски или пазарен, финансов, административен, 

организационен, времеви, рискове, свързани с опазване на околната среда). Под формата 

на таблица, участникът разглежда отделните видове рискове, тяхното ниво, стратегия за 

намаляване и мерки за предотвратяване/предотвратяване на последиците от нстъпване на 

риска и/или минимизиране/елиминиране на последиците от съответния такъв. 

Следва посочване на етапите със съответните дейности към тях, които участникът 

предлага: 1) подготвителен етап; 2)етап на установяване на енергийните характеристики на 

обследвания обект; 3) етап на разработване на мерки по повишаване на енергийната 

ефективност; 4) заключителен етап. Представят се мерки и дейности за мониторинг, 

индикатори за мониторинг, индикатори за изходно състояние, програмни индикатори, 

индикатори за изпълнение, предотвратяващи нстъпването и/или минимизиране/ 

елиминиране на последиците от появата на всички рискове. Представени са от участника 

рискове, идентифицирани от Възложителя за целите на процедурата. 

 

1.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР” ЕООД са посочени етапите и 

дейностите, които Възложителят е включил като основни в Техническата спецификация, 

но не са представени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 

съответните дейности по процедурата. Прави впечатление, че са предложени обобщени 

описания на процеса на обследване за енергийна ефективност. Приложен е График за 

разпределение на дейностите, в който са отразени четирите основни етапа, а по отношение 

на мобилизацията и разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа е 

предвидено, че подетапите ще се извършват при паралелна заетост на тримата експерта от 

екипа: СК, ЕиА и ОВиК. Обърнато е значително внимание на идентифицирането на 

потенциалните рискове и начините за тяхното преодоляване/ минимизиране, но не са 

предложени конкретни методи и организация за текущ вътрешен контрол на качеството 

при изпълнение на предмета на поръчката. 

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

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на „ДЖИ ЕР 

ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.  
  

1.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” и е 

констатирано, че са налице следните два елемента: 1) участникът е описал всички 

дейности за обособена позиция № 1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение 

на услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от 

възложителя резултати, но дейностите са описани без да се посочват конкретни мерки, 

свързани с реализирането на съответната дейност и 2) не са предложени методи и 

организация за текущ вътрешен контрол на качеството, което поставя в риск качественото 

изпълнение на поръчката. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Диамант БГ” ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на 

дейностите” 



 

2.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „Диамант БГ” ЕООД е представил Техническо предложение, което е 

оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката. Към Концепцията си за 

изпълнение на дейностите по поръчката участникът включва Увод, в който, на първо 

място, изброява приложимите нормативни актове при обследването на енергийна 

ефективност на сгради в експлоатация. На следващо място, Дружеството подробно е 

описало всички дейности по обособената позиция, които ще извърши във връзка с 

изпълнение на услугата, а именно: 1) подготвителен етап, който включва следните 

дейности: оглед на сградите, включени в списъка; събиране и обработка на наличната 

архитектурно-строителна и техническа документация на сградите, в т.ч. технически 

паспорт, доклад от извършено обследване, доклад от извършени проверки на техническите 

инсталации в сградите; събиране и информация на първична информация за 

функционирането на сградите; 2) етап на установяване на енергийните характеристики на 

сградите, който вкючва следните дейности: идентификация на сградните ограждащи 

конструкции и елементи чрез изготвяне на пълен опис на ограждащите елементи на 

сградите, схеми на всички видове стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми, 

стени, подове и тавани, описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента 

на въвеждане на действие на сградата, подобряване или влошаване през изминалите 

години, в които сградата е екплоатирана; проверка на проектните системи за осигуряване 

на микроклимата – отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на 

климатични системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации – 

силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; 

състояние на водопроводната инсталация и инсталацията на битово горещо 

водоснабдяване; анализ на енергопотреблението; изготвяне на енергийни баланси, 

определяне базовата линия на енергопотребление; обработка на деайлен анализ на 

данните; анализ на бъдещата система за управление на енергопотреблението; определяне 

енергийните характеристики на сградите; 3) етап на разработване на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност, който включва следните дейности: изготвяне на списък от 

мерки за повишаване на енергийната ефективност в две основни направления: А) 

архитектурно-строително-възстановителни и Б) инженерно-консумативни; технико-

икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на 

сотношението „разходи –ползи”, в т.ч. остойностяване на мерките, изчисляване годишния 

размер на енергоспестяването, подреждане по показател „срок на откупуване”; анализ на 

възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на 

техническа възможност и икономическа целесъобразност, който е част от оценката на 

показателите за годишен разход на енергия с градата. формиране на минимум две пакета 

от мерки, изчисляване годишния размер на енергоспестяване при отчитане на взаимно 

влияние на технико-икономически анализ на пакет от енергоспестяващи мерки; 

изчисляване спестените количества потребна енергия, първична потребна енергия и 

емисии въглеродни диоксид в резултат на прилагане на всеки от формираните пакети от 

енергоспстяващи мерки; 4) заключителен етап, който включва следните дейности: 

изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от енергийното обследване; 

изготвяне на сертификат за енергийните характеристики на сградата; предоставянето им 

на възложителя. 



Участникът представя членовете на своя екип – като състав (инженер топлотехника, 

строителен инженер, електроинженер) и като разпределение на дейностите, свързани с 

обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация. 

„Диамант БГ” ЕООД подробно представя процеса на извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти с изискването за енергийна ефективност, като 

представя отделните дейносто по подготвителния етап, етапа на установяване на 

енергийните характеристики на сградите и по заключителния етап. 

На следващо място, участникът представя своята Програма за изпълнение на 

поръчката, която се основава на следното: 1) време за изпълнение на услугата; 2) време за 

ангажираност на експертите при изпълнение на услугата – всички експерти са ангажирани 

за целия период на изпълнение; 3) мерки за контрол и координация на изпълнението. 

Дружеството е представило методи и организация за текущ вътрешен контрол 

на качеството, като е отчело, че качественото постигане на очакваните разултати от 

изпълнение на дейностите по поръчката се постига с използването на специфично 

техническо оборудване, гаратиращо прецизно измерване на енергийните параметри, в т.ч. 

електронен термометър с комплект сменяеми датчици за контактно измерване на 

повърхностната температура и температура на флуиди, инфрачервен термометър за 

дистанционно измерване на повърхностна температура, дигитален газоанализатор, 

термоманемометър, волтмер-амперме-ватметър, светломер, ампеклещи, мрежови 

ргистратор и анализатор за измерване количеството на тока, мултицет с кабели, 

електронна лазерна рулетка, термовизуалнакамера, цифров децибел метър и др. „Диамант 

БГ” ЕООД е идентифицирал основните рискови фактори при изпълнение на конкретната 

поръчка, които са разгледани от гледна точка на отделните етапи по съответните дейности. 

Участникът се е позовал на притежавана и използвана внедрена система за контрол на 

качеството ISO 9001:2008 и е описал, че тя е гарант за постигане на очакваните резултати 

за качество на изготвения продукт.  

„Диамант БГ” ЕООД е разписало График за разпределението на дейностите, 

съобразно с предложения от него срок от 17 календарни дни. Посочени са четири етапа със 

съответни подетапи, които се извършват при паралелна заетост на тримата експерта от 

екипа. 

 

2.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложението, представено от „Диамант БГ” ЕООД са посочени всички етапи и 

дейности, които Възложителят е определил като основни в Техническата спецификация, 

включително са посочени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 

съответните дейности по процедурата. Приложен е График за разпределение на 

дейностите, в който са отразени четирите основни етапа и съответните дейности по 

изпълнение предмета на поръчката. По отношение на мобилизацията и разпределението на 

задачите и отговорностите на членовете на екипа, участникът детайлно е посочил своя 

екип като състав (инженер топлотехника, строителен инженер, електроинженер) и като 

разпределение на дейностите, свързани с обследването за енергийна ефективност на 

сгради в експлоатация. Разгледани са основните рискови фактори, които според 

дружеството могат да възникнат при изпълнение на конкретната поръчка, които рискове са 

обвързани с етапите на изпълнение. Предложени са конкретни методи и организация на 

текущия вътрешен контрол по качеството при изпълнение на услугата до предаването й, 

които да обезпечават и гарантират нейното качество. 



 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на „Диамант 

БГ” ЕООД.  

 

2.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности за обособена позиция № 

1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, като 

дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на 

всяка дейност; 2) участникът е разписал график за разпределение на дейностите, съобразно 

с предложения от него срок от 17 дни, при възлагане на индивидуална поръчка, спрямо 

експертите като е посочена последователността на мобилизацията на експертите и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа; 3) предложени са 

методи и организация на текущия вътрешен контрол на качеството при изпълнение 

услугата до предаването й, които ще гарантират качествено изпълнение на поръчката. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕНЕРГОЕФЕКТ 

КОНСУЛТ” ЕООД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 

 

3.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД е представил Техническо 

предложение, което е оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката. 

Концепцията за изпълнение на поръчката, изложена от участника, включва няколко 

структурно обособени част. На първо място, дружеството посочва своя Подход за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ с 

оглед изпълнение на мерки за енергийна ефективност в идентифицираните сгради. На 

следващо място, участникът разлежда самите дейности по енергийно обследване и 

сертифициране на сгради, за които има основни и задължителни данни, както следва: 1) 

подробно описание на сградите, 2) анализ и оценка на състоянието на сградните 

ограждащи конструкции и елементи, 3) анализ и оценка на съществуващото състояние на 

системите за производство, пренос, разпределение и потребление  на енергия; 4) енергиен 

баланс на сградите и базова линия за енергопотребление за основните енергоносители; 5) 

сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 6) оценка на 

специфичните възможности за амаляване на разхода за енергия; 7) подробно описание с 

технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 

8)мерките за енергийна ефективност съответстват на предназначението на сградите; 9) 

анализ и оценка на годишното количество спестени емисии СО2 в резултат на 

разработените мерки; 10) информация за собственика, собствеността; 11) издаване на 

сертификат за енергийните характеристики на сградата – по образец; 12) изготвяне на 

резюме на доклада – по образец; 13) изготвяне на доклад – ако е приложимо. 

След това, Дружеството описва Етапите на обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сградите и методите за осъществяването им, като 

тук са посочени четирите основни етапа с оглед Техническата спецификация по поръчката: 

1) подготвителен етап; 2) етап на установяване на енергийните характеристики на 



сградите; 3) етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 4) 

заключителен етап.  

„ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД е представило четири таблици към 

Техническото си предложение. Първата таблица съдържа дейностите и мерките по 

поръчката, разделени в четири етапа и дните от датата на възлагането, през които те ще се 

осъществяват – за период от 20 календарни дни – предложения срок за изпълнение. 

Втората таблица идентифицира рисковете при процеса на енергийно обследване – 

описание, категория, влияние и оценка на вероятност, мерки за ограничаване, отговорна 

институция, причинител; участникът описва пет риска. Третата таблица дава отново 

дейностите по поръчката, разделени в четири етапа, но добавя ресурсното обезпечаване на 

самите дейности чрез технически средства. Четвъртата таблица съдържа дейностите по 

поръчката, разделени в четири етапа и ресурсното обезпечаване на самите дейности - чрез 

специализирани софтуерни пакети и чрез експертна обезпеченост (ръководител експертен 

екип, експерт ОВК, експерт електро, експерт строителство). 

 

3.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В Концепцията за изпълнение, представена от „ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД 

са посочени етапите и дейностите, които Възложителят е включил като основни в 

Техническата спецификация, т.е. участникът е описал всички дейности по Обособена 

позиция 1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнението на услугата. Детайлно са 

разписани конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от съответните 

дейности по процедурата. Прави впечатление, че са предложени три таблици, 

представляващи График за разпределение на дейностите по поръчката – 1) с оглед броя на 

дните от датата на възлагането, предложени от участника като срок за изпълнение, 2) с 

оглед ресурсното обезпечение чрез технически средстав и 3) с оглед ресурсното 

обезпечение чрез конмютърни програми и от експертен екип. Една от дейностите по етап 2 

„Установяване на енергийните характеристики на сградите”, а именно: „определяне 

енергийните характеристики на сградите и потенциала за тяхното подобряване”, която 

следва да се реализира в периода от 13-тия до 17-тия ден от възлагането, не е свързана с 

ангажираност на никой от експертите на „ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД. Логично 

въниква въпросът, след като участникът предвижда подобна дейност, мерки за 

реализирането й, срок за осъществяване и т.н., кой тогава ще изпълни посочената задача. 

Налице е пропуск от страна на участника при изготвяне на График за разпределение на 

дейностите по поръчката, тъй като за една дейност от етап 2 не е посочена мобилизация на 

експертите.  

В табличен вид „ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД е описало възможните 

рискове при изпълнение на обществената поръчка, а именно: 1) риск от забавяне на 

дейността по проектиране поради непредоставяне на първичната информация, 2) риск от 

неизпълнение на дейността по проекта поради некомпетентност, лошо свършена работа, 

недобро управление, 3) риск от надхвърляне на инвестиционните разходи по индикативния 

бюджет, 4) риск от недостигане на предвидените икономии вследствие на неправилен 

анализ и 5) риск от не достигане на предвидените икономии вследствие на неправилни 

действия от страна на потребителите в сградите, с мерки: Осъществяване на постоянен 

енергиен мониторинг. Участникът е предвидил мерки  за ограничаване на риска, посочил е 

отговорната институция за конкретния риск и е описал причинителя на риска. Но 



Дружеството не е предложило  конкретни методи и организация за текущ вътрешен 

контрол на качеството при изпълнение на предмета на поръчката. 

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

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

„ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД.  
  

3.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” и е 

констатирано, че са налице следните два елемента: 1) участникът е разписал График за 

разпределение на дейностите съобразно предложения от него срок за изпълнение и спрямо 

експертите, но се установява пропуск - за една дейност от етап 2 не е посочена 

мобилизация на експертите и 2) не са предложени методи и организация за текущ 

вътрешен контрол на качеството, което поставя в риск качественото изпълнение на 

поръчката. 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕНЕРГОЕФЕКТ” 

ООД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на 

дейностите” 

 

4.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД е представил Техническо предложение, което е 

оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката.  

Самото техническо предложение има следното съдържание: 

На първо място, е направено представяне на участника – на неговото дружество, 

организация и персонал; описан е опитът в подобни обекти; притежание на БДС EN ISO 

9001:2008. 

На второ място, е представена Техническата обосновка на участника, в която са 

изложени целите на екипа; нормативната рамка, която е приложима и следва да се спазва 

при осъществяване на поръчката; самата концепция за изпълнение на дейностите по двата 

основни компонента; представен е обхватът на обследването и сертифициране на сгради; 

описани са видовете дейности и етапи във връзка с изпълнение на услугата, а именно: по 

Дейност 1 „Обследване за енергийна ефективност на сгради” – 1) подготвителен етап; 2) 

детайлен анализ на съществуващото състояние на сгради; 3) разработване а 

енергоспестяващи пакети от ЕСМ; 4) изготвяне на доклад, резюме и сертификат от 

обследването; по Дейност 2 „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти за енергийна ефективност и оценка на енергийните спестявания в сгради”; за 

всеки етап са изложени конкретни мерки, свързани с реализирането на съответната 

дейност.  

На трето място, дружеството посочва ключови моменти и критични точки при 

изпълнение на задачата. Предлага конкретни мерки и действия за отделните етапи за 

извършване на обследването по енергийна ефективност – изброени и обособени в 14 

подточки, както и конкретни мерки и действия за отделните етапи за оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти за енергийна ефективност и оценка на 

енергийните спестявания в сгради. 

На следващо място, „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД прави описание на напредлаганите 

от него екип и организация на работа. В табличен вид са представени 7 експерта – 



ръководител екип – строителен инженер; ключов експерт – строителен инженер; ключов 

експерт – инженер топлоенергетик; ключов експерт – инженер топлотехника; ключов 

експерт – електроинженер; неключови експерти – машинни инженери. Подробно са 

описани професионалните качества и опит на всеки един член на екипа. Участникът е 

разработил График за разпределение на дейностите – с оглед ресурсната си обезпеченост, 

както и Линеен график за изпълнение – с оглед предложения срок за изпълнение от 10 

календарни дни и при ангажираност на експертите от екипа. 

После, участникът прави подробно идентифициране на рисковете, влияещи 

върху изпълнение на задачата, като разглежда потенциалните рискове и смекчаващите 

действия; методология за управление на рисковете; самото управление на рисковете; 

оценка на рисковете; идентифициране на рисковете, влияещи върху изпълнение на 

дейностите – в табличен вид. 

На последно място, „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД предлага методи и организация на 

текущия вътрешен контрол на качеството. Ръководителят на екипа е определен за 

контролен орган на изпълнителя и са разписани неговите основни функции. Предвидено е 

изготвяне и прилагане на Вътрешни правила за работа на екипа по проекта. Подробно са 

разгледани и описани: 1) контрол на изпълняваните дейности и осигуряване на качеството 

(участникът притежава ISO 9001:2008); 2) вътрешен контрол на изпълнение на дейностите; 

3) добро планиране и логистика. 

 

4.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД са посочени всички етапи и 

дейности, които Възложителят е определил като основни в Техническата спецификация, 

включително са посочени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 

съответните дейности по процедурата. Приложен е График за разпределение на 

дейностите, в който са отразени основни етапа и съответните дейности по изпълнение 

предмета на поръчката. По отношение на мобилизацията и разпределението на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа, участникът детайлно е посочил своя екип като 

състав (5-ма ключови експерти и 2-ма неключови експерти) и като разпределение на 

дейностите, свързани с обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация. 

Разгледани са основните рискови фактори, които според дружеството могат да възникнат 

при изпълнение на конкретната поръчка, които рискове са обвързани с етапите на 

изпълнение. Предложени са конкретни методи и организация на текущия вътрешен 

контрол по качеството при изпълнение на услугата до предаването й, които да обезпечават 

и гарантират нейното качество. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

„ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД.  

 

4.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности за обособена позиция № 

1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, като 

дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на 



всяка дейност; 2) участникът е разписал график за разпределение на дейностите, съобразно 

с предложения от него срок от 10 календарни дни, при възлагане на индивидуална 

поръчка, спрямо експертите като е посочена последователността на мобилизацията на 

експертите и разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа; 3) 

предложени са методи и организация на текущия вътрешен контрол на качеството при 

изпълнение услугата до предаването й, които ще гарантират качествено изпълнение на 

поръчката. 

 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Обединение 

„Кърджали 2015” ДЗЗД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 

 

5.1. Съдържание на предложението: 

Участникът Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД е представил Техническо 

предложение, което е оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката.  

Към Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката участникът 

включва Описание на всички дейности по Обособена позиция 1, в което, на първо 

място, изброява методиката за провеждане на техничско обследване по съответни етапи: 

инспекция на обекта и оглед на състоянието на сградите и инсталациите; комплектоване и 

преглед на наличната техническа документация; установяване на енергийните 

характеристики на обекта чрез анализ на състоянието на отделните части; анализ на 

ограждащи конструкции, анализ на съществуващо състояние и енергопотребление, 

енергийни баланси, определяне на базова линия на енергопотребление, събиране на 

подробна информация за енергообразуващи процеси и системи, анализ на съществуващата 

схема на управление на енергопотреблението, определяне на енергийните характеристики 

на обекта и потенциала за подобряването им; установяване на необходимостта от 

извършване на спешен ремонт, реконструкция, основно обновяване и др.; систематизиране 

на необходимите мерки за поддържане на безопасна експлоатация и график за изпълнение 

на неотложни мерки; препоръки за подобряване на сградната структура и инсталационните 

системи; срокове за извършване на основни и текущи ремонтис експертна преценка за 

необходимите средства за изпълнението им; анализ на нормите за пожарна безопасност, 

опазване на общественото здраве, опазване на околната среда и експлоатационната 

годност на пътническите асансьори, платформи и подемници. 

На следващо място, участникът подробно описва приложимите нормативни 

актове при обследването на енергийна ефективност на сгради в експлоатация, строително-

техническите норми и правила, общите изисквания към строежите. Представени са 

минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на 

сградите по отношение на енергийните им характеристики. Разгледани са основните 

моменти при обследването за енергийна ефективност като процес, а именно: 1) 

специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на строителните 

продукти за постигане на енергоспестяващ ефект в сградите; технически изисквания към 

хидроизолации и изолационни системи; технически изисквания към прозорци и вреати на 

сгради; технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви колектори за 

системи, оползотворяващи слънчева енергия; технически изисквания към термопомпи; 

технически изисквания към водогрейни котли. Така, Дружеството подробно е описало 

всички дейности по обособената позиция, които ще извърши във връзка с изпълнение на 

услугата. 



Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД е разписало График за разпределението на 

дейностите, съобразно с предложения от него срок от 10 календарни дни. Посочени са 

общо шест вида дейности: 1) подготвителен етап; 2) етап на установяване на енергийните 

характеристики на сградите; 3) етап на разработване на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност; 4) заключителен етап – изготвяне на доклад и резюме за 

отстраняване на резултатите от обследването; 5) издаване на сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в експлоатация; 6) представяне на доклада, резюмето и 

сертификата на възложителя. Изброените дейности е предвидено да се извършват при 

паралелна заетост на експертите от екипа: ръководител проект (един експерт), експерт ЕЕ 

по част ОВК (двама експерти), експерт ЕЕ по част Конструктива (двама експерти), експерт 

ЕЕ по част Електро (един експерт). 

Дружеството е представило Методи и организация за контрол на качеството при 

изпълнение на дейностите по Обособена позиция 1, в която се посочва притежаването 

на интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008; осигуряването на 

необходимите ресурси (човешки, материални и финансови), необходими за ефикасно 

функциониране на процесите; притежаването на богат опит в разработване на енергийни 

обследвания и сертифициране на сгради; наличие на техническо оборудване и програмни 

продукти; пряк контрол от страна на управителя на дружеството, вкл. набавяне на изходна 

информация, разработване на отделните части на обследването, ръководство и 

организация на изпълнение на работата, като се посочват конкретни процеси и действия. 

Следва подробен анализ на възможните рискове при изпълнение на задачата, 

като се започва с процеса на управление на риска, неговите етапи (идентифициране, 

анализ и оценка и реакция) и се предлагат мерки за недопускане/предотвратяване на риска 

и превенция. 

 

5.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката, Обединение 

„Кърджали 2015” ДЗЗД е посочило всички етапи и дейности, които Възложителят е 

определил като основни в Техническата спецификация, включително са посочени 

конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от съответните дейности по 

процедурата. Приложен е График за разпределение на дейностите, в който са отразени 

четирите основни етапа (вкл. още два етапа) и съответните дейности по изпълнение 

предмета на поръчката. По отношение на мобилизацията и разпределението на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа, участникът е предвидил паралелна заетост на 

експертите от екипа: ръководител проект (един експерт), експерт ЕЕ по част ОВК (двама 

експерти), експерт ЕЕ по част Конструктива (двама експерти), експерт ЕЕ по част Електро 

(един експерт). Разгледани са основните рискови фактори, които според дружеството 

могат да възникнат при изпълнение на конкретната поръчка, които рискове са обвързани с 

етапите на изпълнение. Предложени са конкретни методи и организация на текущия 

вътрешен контрол по качеството при изпълнение на услугата до предаването й, които да 

обезпечават и гарантират нейното качество. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД.  

 

5.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 



Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности за обособена позиция № 

1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, като 

дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на 

всяка дейност; 2) участникът е разписал график за разпределение на дейностите, съобразно 

с предложения от него срок от 10 дни, при възлагане на индивидуална поръчка, спрямо 

експертите като е посочена последователността на мобилизацията на експертите и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа – при паралелна 

заетост; 3) предложени са методи и организация на текущия вътрешен контрол на 

качеството при изпълнение услугата до предаването й, които ще гарантират качествено 

изпълнение на поръчката. 

 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Некст Контрол” ДЗЗД 

по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на 

дейностите” 

 

6.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „Некст Контрол” ДЗЗД е представил Техническо предложение, което е 

оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката.  

Към Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката, участникът 

включва Описание на дейностите, които ще бъдат извършени във връзка с 

изпълнение на услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на 

поставените от възложителя резултати, вкл. мерки за реализиране на съответната дейност. 

На първо място, участникът представя обследването за енергийна ефективност, 

като включва всички основни етапи и дейности. Разгледан е подготвителният етап с двете 

основни дейности: 1) оглед на обекта, при който специалистите се запознават с 

конкретните особености на сградата; 2) събиране и обработка на първична информация за 

функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период 

от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ 

– като конкретни мерки са разписани извършването на оценка на състоянието и типа на 

ограждащите конструкции (дограма, външни стени, покривни конструкции, подови 

конструкции); анкетиране на собствениците относно режима на ползване на сградата и 

инсталациите в нея; събиране и обработка на първична информация за функционирането 

на обекта и разходите за енергия за предходен период от време. Представен е етапът на 

установяване на енергийните характеристики на сградата, в рамките на който са 

разгледани следните дейности: 1) анализ на съществуващото състояние и 

енергопотреблението; 2) установяване на топлотехническите характеристики на 

ограждащите конструкции; 3) извеждане на различните конструкции по типове; 4) 

разпределение на изразходваната енергия по различни инсталации; 5) изчисляване и 

изготвяне на енергийни баланси; 6) определяне на базовата линия на енергопотребление; 

7) анализ на енергопреобразуващите процеси и на съществуващата система за управление 

на енергопотреблението; 8) обработване и детайлизиран анализ на данните; 9) създаване 

на модел за симулиране на сградата в специализиран програмен продукт EAB Software; 10) 

определяне на енергийните характеристики на обекта и потенциала за тяхното 

подобряване. Участникът разписва етаап на разработване на мерки за повишаване на 



енергийната ефективност, който включва всички отделни дейности: 1) изготвяне на списък 

от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 2) остойностяване на мерките, 

определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по 

показател "срок на откупуване"; 3) формиране на пакети от мерки, определяне на 

годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните 

мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки; 4) анализ и оценка на 

количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. Дружеството по ЗЗД предвижда разработване на мерки за 

намаляване на енергийните разходи, определяне на икономически изгодните мерки, 

остойностяване на мерки по окрупнени показатели; определяне на годишен размер на 

енергоспестяването; определяне на срок за откупуване; избор на варианти от мерки и 

тяхното остойностяване; определяне на годишния размер на енергоспестяването за всеки 

вариянт с отчитане влиянието на отделните мерки; изготвяне на технико-икономически и 

екологичен анализ, годишно количество намалени вредни емисии. Следва предложение по 

отношение на заключителния етап, който включва следните дейности: 1) изготвяне на 

доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването и 2) представяне на доклада 

и резюмето на общината/СС на сградата. 

Участникът представя членовете на своя екип – като състав и като разпределение на 

дейностите, свързани с обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация. 

„Некст Контрол” ДЗЗД е разписало График за разпределението на дейностите, 

съобразно с предложения от него срок от 10 календарни дни. Посочени са всички основни 

дейности от четирите етапа по изпълнение на поръчката за услуга, които се извършват при 

паралелна заетост на експертите от екипа 

Дружеството е представило методи и организация за текущ вътрешен контрол 

на качеството, като се е позовало на приложението на внедрена система за контрол на 

качеството ISO 9001:2008; спазване на нормативните изисквания при изготвяне на 

отделните части на обследването; самоконтрол, взаимен контрол и контрол и наблюдение 

от управителя на дружеството; спазване на изискванията на нормативните актове при 

обследване на сградите за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за 

енергийните характеристики на сградите в експлоатация (с примерно изброяване); 

спазване на проектната документация и технологичните операции; периодично 

провеждане на профилактика на оборудването. 

 

6.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката, „Некст Контрол” 

ДЗЗД посочва подробно всички етапи и дейности, които Възложителят е определил като 

основни в Техническата спецификация, включително са посочени конкретни мерки, 

свързани с реализирането на всяка една от съответните дейности по процедурата. 

Приложен е График за разпределение на дейностите, в който са отразени всички основни 

дейности по изпълнение предмета на поръчката. По отношение на мобилизацията и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа, участникът е 

предвидил паралелна заетост на експертите от екипа. Предложени са конкретни методи и 

организация на текущия вътрешен контрол по качеството при изпълнение на услугата до 

предаването й, които да обезпечават и гарантират нейното качество. 



 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на „Некст 

Контрол” ДЗЗД.  

 

6.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности за обособена позиция № 

1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, като 

дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на 

всяка дейност; 2) участникът е разписал график за разпределение на дейностите, съобразно 

с предложения от него срок от 10 календарни дни, при възлагане на индивидуална 

поръчка, спрямо експертите като е посочена паралелна заетост на експертите от екипа; 3) 

предложени са методи и организация на текущия вътрешен контрол на качеството при 

изпълнение услугата до предаването й, които ще гарантират качествено изпълнение на 

поръчката. 

 

7. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ОЕЕ 

Кърджали” по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение 

на дейностите”  

 

7.1. Съдържание на предложението: 

Участникът ДЗЗД „ОЕЕ Кърджали” е представил Техническо предложение, което е 

оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката. Към Концепцията си за 

изпълнение на дейностите по поръчката участникът включва Анализ на актуалното 

състояние, в който представя своето разбиране за предмета на поръчката в контекста на 

изискванията на Възложителя. На първо място, Дружеството се позовава на условията и 

изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, вкл. нейните цели, допустими дейности за финансиране, приложими 

закони. В отделен раздел е разгледано Спазването на изискванията на приложимата 

нормативна уредба, като са изброени приложимите нормативни актове при обследването 

на енергийна ефективност на сгради в експлоатация. На следващо място, Дружеството 

подробно е разработило Методически указания за изпълнение на националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Обърнато е внимание на 

Специфичните особености на обследваните обекти – многофамилни жилищни сгради, 

строени по индустриален способ, с голям брой самостоятелни обекти, респ. собственици.  

На второ място, ДЗЗД „ОЕЕ Кърджали” е представило Описание на дейностите, 

които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, при което 

са обособени две дейности. Дейност 1 е извършване на обследване за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на 

сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата 

по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), в рамките на която са предвидени за 

изпълнение пет основни етапа и конкретни мерки за тяхното реализиране, а именно: 1) 

подготвителен етап, включващ оглед на сградата; преглед на техническа документация и 

чертежи; събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградите 



и разходите за енергия за представителен период от време – три години; конкретни мерки 

за осъществяване на връзка с представител на Сдружението на собствениците, раздаване 

на анкетни карти на собствениците и интервюта с тях; 2) установяване на енергийните 

характеристики на сградите, който етап включва: анализ на съществуващото състояние и 

енергопотреблението; изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; обработване и детайлизиран анализ на 

данните; анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното 

подобряване; като конкретни методи са посочени анализът на данните от експертния екип, 

използването на софтуерен продукт EAB Software HC 1.0., ползване на метод моделиране; 

3) разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва 

следните дейности: изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване"; 

формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с 

отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико-икономическа оценка на 

пакетите от мерки; анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 4) изготвяне на доклад за 

отразяване резултатите от енергийното обследване – с подробно дадено съдържание; 5) 

изготвяне на резюме и сертификат за енергийните характеристики на сградата - – с 

подробно дадено съдържание, както и предоставянето им на възложителя. 

Дейност 2 е извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на 

сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на 

енергийни спестявания в сгради, по която са представени конкретни елементи и мерки за 

предприемане. 

На следващо място, Дружеството е представило методи и организация за текущ 

вътрешен контрол на качеството при изпълнение до предаване на енергийните 

одити. Приема се, че качественото постигане на очакваните разултати от изпълнение на 

дейностите по поръчката се постига чрез използването на измервателна и изпитателна 

апаратура и техника, както и технически средства за извършване на дейностите по 

обследване и сертифициране. Посочени са всички важни функции на лицето – 

ръководител на екипа. ДЗЗД „ОЕЕ Кърджали” в табличен вид е идентифицирало 

основните рискови фактори при изпълнение на конкретната поръчка – четири основни 

риска, които са разгледани от гледна точка на влиянието им върху изпълнението на 

задачата и са предложени конкретни мерки за ограничаването им. Предвиден е контрол 

върху използваните строителни продукти за постигане на енергоспестяващ ефект.  

Дружеството е разписало График за разпределението на дейностите, съобразно с 

предложения от него срок от 12 календарни дни. Посочени са всички основни дейности по 

предмета на поръчка, които се извършват при съответна заетост на тримата експерта от 

екипа (експерт ЕК, експерт ИТ, експерт ЕИ). 

 

7.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В техническото предложение на ДЗЗД „ОЕЕ Кърджали” са посочени всички етапи и 

дейности, които Възложителят е определил като основни в Техническата спецификация, 

включително са посочени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 



съответните дейности по процедурата. Приложен е График за разпределение на 

дейностите, в който са отразени четирите основни етапа и съответните дейности по 

изпълнение предмета на поръчката. По отношение на мобилизацията и разпределението на 

задачите и отговорностите на членовете на екипа, участникът детайлно е посочил своя 

екип като състав и като разпределение на дейностите, свързани с обследването за 

енергийна ефективност на сгради в експлоатация. Разгледани са основните рискови 

фактори, които според дружеството могат да възникнат при изпълнение на конкретната 

поръчка, които рискове са обвързани с етапите на изпълнение и влиянието върху тях и са 

предложени мерки за ограничаването им. Предложени са конкретни методи и организация 

на текущия вътрешен контрол по качеството при изпълнение на услугата до предаването й, 

които да обезпечават и гарантират нейното качество. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на ДЗЗД 

„ОЕЕ Кърджали”.  

 

7.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности за обособена позиция № 

1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, като 

дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на 

всяка дейност; 2) участникът е разписал график за разпределение на дейностите, съобразно 

с предложения от него срок от 12 дни, при възлагане на индивидуална поръчка, спрямо 

експертите като е посочена последователността на мобилизацията на експертите и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа; 3) предложени са 

методи и организация на текущия вътрешен контрол на качеството при изпълнение 

услугата до предаването й, които ще гарантират качествено изпълнение на поръчката. 

 

8. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пловдивинвест” АД 

по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на 

дейностите”  

 

8.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „Пловдивинвест” АД е представил Техническо предложение, което е 

оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката.  

Към Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката участникът посочва 

Основните етапи и дейности, които ще се изпълняват при обследване за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради, предмет на поръчката, а именно: 1) 

подготвителен етап, който включва: оглед на сградата; събиране и обработка на първична 

информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен 

предходен период от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, 

предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 2) етап на установяване на ергийните характеристики на 

сградата, в това число: анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление; 

огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите 

процеси и системи; обработване и детайлизиран анализ на данните; анализ на 



съществуващата система за управление на енергопотреблението; определяне на 

енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното подобряване;3) етап на 

разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, както следва: 

изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; остойностяване 

на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на 

мерките по показател "срок на откупуване"; формиране на пакети от мерки, определяне на 

годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните 

мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки; анализ и оценка на 

количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на 

енергийната ефективност; 4) заключителен етап, който от своя страна изисква: изготвяне 

на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; представяне на доклада 

и резюмето на Възложителя. Участникът подробно и обстоятелствено представя 

съдържанието на отделните доклади от резултатите от обследването за енергийна 

ефективност на обектите. Изброени са документите, които ще бъдат предадени на 

Възложителя – доклад, резюме, декларация за липса на обстоятелства по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ. 

„Пловдивинвест” АД представя Организация за изпълнение не дейностите, разписана в 

осем отделни точки. Разгледани са очакваните резултати от обследването за енергийна 

ефективност и изпълнението на съответните мерки. 

На следващо място, Дружеството е дало График за изпълнение на дейностите 

при обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 

Община Кърджали и издаване на сертификат, в който график са посочени само 

основните етапи от предмета на поръчката, без съответните дейности и периода на 

осъществяването им в рамките на предложения от участника срок за изпълнение от 12 

календарни дни. Отново в табличен вид е показано разпределението на втората дейност – в 

График за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на 

сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка 

на енергийни спестявания в сгради – посоченият времеви период е три дни от 

получаване на уведомление за подписан Акт – Образец № 15. 

Участникът посочва членовете на екипа си – експерт строителен инженер 

„Конструкции”, експерт Електроинженер и експерт ОвиК, и дейностите, които всеки един 

от тях ще осъществява. 

По отношение на методите и организацията за текущ вътрешен контрол на 

качеството при изпълнение до предаване на енергийните одити, „Пловдивинвест” АД 

прави описание на подхода, който ще приложи при изпълнение на поръчката, включващ 

следните етапи: планиране, организация, изпълнение, прозрачност, ефикасност.  

Уастникът предсатвя методи за организация на текущия вътрешен контрол на 

качеството при изпълнение до предаване на поръчката, които са изброени и описани от 

него в няколко подточки: преглед на националната нормативна база, проучване опита от 

реализиране на подобни проекти, извеждане на ключови въпроси, преглед на 

съществуващи методи, изготвяне на процедури за наблюдение, проверка и коригиране, 

организация на постоянно наблюдение и контрол върху изпълнението на всяка дейност и 

етап, съгласуване на работата на екипа за обследване за енергийна ефективност с работата 

на екипа за обследване, идентификация и анализ на риска, изготвяне на план за управление 

на риска. Предвижда се изготвянето на предварителни разчети. 

 

8.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 



В изложенеито, представено от „Пловдивинвест” АД са посочени етапите и 

дейностите, които Възложителят е включил като основни в Техническата спецификация, 

но не са представени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 

съответните дейности по процедурата. Приложени са два графика за изпълнение на всяка 

една от двете основни дейности по поръчката, което разделение е направено от самото 

лице. Прави впечатление, че в Графика за изпълнение на дейностите при обследване за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и 

издаване на сертификат са отразени само и единствено основните етапи по поръчката, не и 

конкретните дейности по всеки един от тях, а по отношение на мобилизацията и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа е дадено само 

описние на ангажиментите на всеки един от тримата експерти от екипа на участника, т.е. 

липсва представяне на самата им мобилизация. Не ставя ясно, в кой ден от предложения 

срок за изпълнение от 12 календарни дни, съответният експерт има ангажимент. 

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

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

„Пловдивинвест” АД.  
  

8.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” и е 

констатирано, че са налице следните два елемента: 1) участникът е описал всички 

дейности за обособена позиция № 1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение 

на услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от 

възложителя резултати, но дейностите са описани без да се посочват конкретни мерки, 

свързани с реализирането на съответната дейност и 2) разписан е график за разпределение 

на дейностите като такъв за основните етапи, съобразно предложения от участника срок, 

но липсва представяне на последователността на мобилизация на експертите. 

 

9. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция 

за изпълнение на дейностите”  

 

9.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД е представил Техническо 

предложение, което е оформено съгласно Образец № 9 от документацията по поръчката.  

Към Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката участникът 

включва Обща информация – за предмета на обществената поръчка, цели на 

Националната програма за енергийна ефективност, резултати. Дружеството представя 

основната дейност – изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки, имаща за предмет определени действия с оглед Техническата 

спецификация по поръчката. Представена е нормативната рамка за изпълнение на 

поръчката, като са изброени законови и подзаконови нормативни актове. Подробно е 

разгледана Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, като са изброени допустимите за финансиране дейности.  

На второ място, „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД посочва Цели на услугата, 

очакван резултат, в който раздел описва датата на регистарция на дружеството, 

управлението от едноличния собственик, внедрената система за управление на качеството 



ISO 9001:2008, политиката по качество, отговорност, пълномощния, обмен на информация 

на дружеството. Следва представяне на основни предпоставки, рискове и допускания, 

където участникът дава анализ на рисковете (идентифициране на риска, оценка на риска, 

идентифициране на действията, избор на дейнствия) и управление на рисковете 

(планиране и ресурсно обезпечаване, мониторинг, отчитане на статуса и контрол); 

идентифицирани са рискове като закъснение началото на започване на работата, 

икономически риск, рискове от форсмажорни обстоятелства, неосигуряване а доспъп до 

обекти, лоша организация на работата, недостатъчно ниво на компетентност на екипа, 

липса на достатъчен човешки ресурс, липса на достатъчен технически ресурс, технически 

проблеми с оборудването, загуба на информация, рискове от смърт или заболяване на член 

на екипа, допълнителни и/или непредвидени разходи, забавяне във финансирането на  

договора, промени в законодателството. Изброени са мерки за намаляване на вероятността 

от настъпване на рисковете и допусканията, като участникът се позовава на създаване на 

отлична организация на работата, базираща се на: богат опит на фирмата, три години опит 

на експертите и внедрена система за управление на качеството. 

На трето място, дружеството представя Концепция и стратегия на участника, 

конкретни мерки за изпълнение на дейностите, в която посочва основните етапи и 

дейности, които ще се изпълняват при обследване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, а именно: 1) първи етап - подготвителен етап -

подготвителни дейности от обследването за енергийна ефективност, който включва: оглед 

на сградата; събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и 

проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; предложени са 

мерки за изпълнението на етапа, като разпределение на задачите от ръководителя, добра 

комуникация между екипа, собственици, община, правилно разпределяне на ресурите, 

строг контрол за спазване на градика, за осигурвяване качеството на изпълнение, 

административно и техническо осигуряване на екипа; 2) втори етап - етап на установяване 

на енергийните характеристики на сградата, в това число: анализ на съществуващото 

състояние и енергопотреблението; изготвяне на енергийни баланси, определяне на 

базовата линия на енергопотребление; огледи и измервания за събиране на подробна 

информация за енергопреобразуващите процеси и системи; обработване и детайлизиран 

анализ на данните; анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението; определяне на енергийните характеристики на сградата и 

потенциала за тяхното подобряване; изписани са конкретни мери за изпълнението етапа: 

административно и техническо осигуряване на екипа – в основния офис на фирмата и на 

място, при необходимост, осигуряване в срок на необходима допълнителна информация от 

сдружението на собствениците на общината, строг контрол за спазване на утвърдения 

график и договорените срокове, строг контрол за осигуряване качественото изпълнение на 

дейностите на втори етап; 3) трети етап - етап на разработване на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност, както следва: изготвяне на списък от мерки за повишаване на 

енергийната ефективност; остойностяване на мерките, изчисляване годишния размер на 

енерго спестяването, подреждане по показател „срок на откупуване”; формиране на пакети 

от мерки, изчисляване годишния размер на енергоспестяване при отчитане на взаимно 

влияние и технико-икономически анализ на пакета от енергоспестяващи мерки; анализ на 

оценка на количеството спестени емисии СО2 в резултат на разработените мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; разгледани са като конкретни мерки за 

изпълнение на трети етап: административно и техническо осигуряване на екипа - работа в 



основния офис на фирмата; създаване на организация за изпълнение на дейността от 

ръководителя на екипа; осъществяване на добра комуникация между членовете на екипа; 

строг контрол за спазване на утвърдения график и договорения срок; строг контрол за 

оосигуряване качеството на изпълнение на дейностите от трети етап; 4) етвърти етап -

заключителен и включва следните дейности: изготвяне на доклад и резюме за отразяване 

резултатите от енергойното обследване; представяне на доклад и резюме на общината/СС 

на сградата; участникът подробно и обстоятелствено представя съдържанието на доклада и 

резюмето, които ще бъдат предадени на Възложителя; мярка за изпълнение на четвърти 

етап е предаването на документите; 5) пети етап - изготвяне на Сертификат за енергийни 

характеристики на сградата. 

„Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД разглежда втората дейност – Оценка за 

съответствието на инвестиционните проекти. Посочва, че срокът за изпълнение възлиза 

на 2 работни дни, като срокът не е обвързан пряко със срока за изпълнение а дейностите по 

обследване за енергийна ефективност, тъй като самата дейност е отложена във времето със 

значителен интервал. 

На следващо място, дружеството представя Организационна структура, екип и 

техника за изпълнение на поръчката, в която посочва членовете на екипа си – 

ръководител екип и 5 (пет) ключови експерта. Следва посочване на конкретните лица – 3 

експерта (ръководител екип – инженер ОвиК, строителен инженер ПГС, електроинженер), 

с посочване на техните имена, образование и професионална квалификация. Подробно е 

описано техническото оборудване, което експертният екип ще ползва при изпълнение на 

задачата. Разписано е разпределение на задачите и отговорностите в екипа – чрез 

Вътрешни правила за работа на екипа, както и разпределението на ресурсите по основните 

етапи на дейност първа, както и по дейност втора. 

Отделно, участникът дава Комплексен план-график за разпределение на 

дейностите, в който график са посочени само основните етапи от предмета на поръчката, 

без съответните дейности по тях и периода на осъществяването им в рамките на 

предложения от участника срок за изпълнение от 10 календарни дни. Под графика за 

изпълнение е представено разпределението на ресурсите по експерти – експерт по част 

ОВиК, експерт по част Конструктивна и експерт по част Електро и като материална база; 

следва описание на колектива и еговите дейности. 

 

9.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД са посочени 

етапите и дейностите, които Възложителят е включил като основни в Техническата 

спецификация, но не са представени конкретни относими мерки, свързани с реализирането 

на втори и трети етап от първата дейност по обследване за енергийна ефективност. 

Предложенията на участника не са конкретни мерки, същите са формулирани общо и 

бланкетно, а не като конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка 

отделна дейност. Прави впечатление, че в Комплексния план-график за разпределение на 

дейностите са отразени само и единствено основните етапи по дейност първа на 

поръчката, не и конкретните дейности по всеки един от етапите, а по отношение на 

мобилизацията и разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа е 

дадено само описние на ангажиментите на всеки един от тримата експерти от екипа; на 

едно място в Техническото си предложение участникът визира ръководител и 5 експерта, 

след което посочва 3 експерта, един от които е ръководител екип. Прави впечатление, че 



по заключителния етап липсва предаването на изготвените документи, отразено е само 

изготвянето им, без предаването. 

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

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на „Си Енд 

Би Енерджиконсулт” ЕООД.  

  

9.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” и е 

констатирано, че са налице следните два елемента: 1) участникът е описал всички 

дейности за обособена позиция № 1, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение 

на услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от 

възложителя резултати, но дейностите са описани без да се посочват конкретни 

приложими и отосими мерки, свързани с реализирането на съответната дейност от етапа и 

2) разписан е график за разпределение на дейностите като такъв за основните етапи, 

съобразно предложения от участника срок, но се установяват пропуски по отношение на 

самите дейности от етапите.  

 

С оглед на изложеното, Комисията определя следните оценки по показателя от 

Техническото предложение, подлежащ на оценяване – П3 „Концепция за изпълнение 

на дейностите” на офертите на участниците по Обособена позиция 1, както следва: 

 

№ Участник Брой точки по Показател П3 -

„Концепция за изпълнение на 

дейностите” (20/50/100 точки) 

1 “ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР” ЕООД  20 

2. „ДИАМАНТ БГ” ЕООД 100 

3. „ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД 20 

4. „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД 100 

5. Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” 100 

6. „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД 100 

7. Обединение по ЗЗД „ОЕЕ КЪРДЖАЛИ” 100 

8. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 20 

9. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД 20 

 

В обобщение, Комисията дава следните Комплексни оценки (по показател П2 

„Срок за изпълнение” и по показател П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”) 

на Техническите предложения на участниците по Обособена позиция 1, както следва: 

  

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

(по показател П2 „Срок за изпълнение” и 

по показател П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”) 



№ Участник 
П2 

(т.) 
% П2 х % 

П3 

(т.) 
% П3 х % 

KО 

(т.) 

1 
“ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР” 

ЕООД  
40.00 20% 8.00 20 40% 8.00 16.00 

2. „ДИАМАНТ БГ” ЕООД 58.82 20% 11.76 100 40% 40.00 51.76 

3. 
„ЕНЕРГОЕФЕКТ 

КОНСУЛТ” ЕООД 
50.00 20% 10.00 20 40% 8.00 18.00 

4. „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД 100.00 20% 20.00 100 40% 40.00 60.00 

5. 
Обединение „КЪРДЖАЛИ 

2015” 
100.00 20% 20.00 100 40% 40.00 60.00 

6. 
„НЕКСТ КОНТРОЛ” 

ДЗЗД 
100.00 20% 20.00 100 40% 40.00 60.00 

7. 
Обединение по ЗЗД „ОЕЕ 

КЪРДЖАЛИ” 
83.33 20% 16.67 100 40% 40.00 56.67 

8. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 83.33 20% 16.67 20 40% 8.00 24.67 

9. 

„СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД 

100.00 20% 20.00 20 40% 8.00 28.00 

 

 

 

II. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на допуснатите оферти по показателя 

от Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” – по 

Обособена позиция №2.  

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по показателя от Техническото предложение – 

П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” 

 

1.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е представил Техническо предложение, 

което е оформено съгласно Образец № 9а от документацията по поръчката. Предложената 

от участника Концепция за изпълнение на дейностите по поръчката включва няколко 

елемента: описание на всички дейности, които ще бъдат извършени; конкретни мерки, 

които ще бъдат предприети за реализирането на всяка дейност, график за разпределение на 

дейностите; разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа; методи и 

организация на текущия вътрешен контрол на качеството. 

На първо място, дружеството представя предмета на обществената поръчка, 

притежаваните от него сертификати, удостоверения и лицензи във връзка с дейностите по 

поръчката, опит при реализиране на проекти във връзка с обследвания на многофамилни 

жилищни сгради и изготвяне на технически паспорти, разглежда се целта на конкретната 

поръчка, както и конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките й, а 

именно: 1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани 

със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ (с изключение на ал. 1, т. 6); 2) 



установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на 

част А от техническия паспорт; 3) анализ на действителните технически характеристики на 

строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности; 4) разработване на 

мерки; 5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. Участникът разписва 

конкретни мерки, които ще предприеме за установяване действителните технически 

характеристики на сградите, както следва: 1) проучване и анализ на техническата 

документация; 2) при липса на техническа документация – изготвяне на екзекутивно 

заснемане; 3) извършване на оглед и необходими измервания на строежа за събиране на 

технически данни и при необходимост изчислителни проверки; 4) експериментално 

установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите 

материали чрез безразрушителни „in situ” и лабораторни изпитвания; 5) категоризиране на 

установените дефекти и повреди в конструкцията в зависимост от техния характер, 

местоположение и тип на елемента и изготвяне на мерки за саниране; 6) систематизиране и 

анализ на резултатите от експерименталните обектови измервания и експертна оценка на 

техническото състояние на стоманобетоновите елементи на носещата конструкция на 

сградата.  

С оглед посоченото в Техническата спецификация, „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

предвижда, че обследването за установяване на техническите характеристики на сградата 

ще се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: част „Архитектурна”, 

част „Конструктивна”, част „ВиК”, част „Ел. инсталации”, част „ОВК”, част „Пожарна 

безопасност”, като подробно се описват осъществяваните дейности; към всяка една от 

частите: архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) се 

извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на 

използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата; 

извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите; дават се предписания 

за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти. Предвижда се изготвянето на Доклад за проведеното обследване със 

съдържание, което е нормативно установеното по Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите.  

Въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, участникът ще 

изготвя технически паспорт на съответната сграда в съответен обем: по част А 

„Основни характеристики на строежа” – информация по всеки един от разделите I – V; по 

част Б „Мерки за поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти” – 

информация по четири позиции; по част В „Указания и инструкции за безопасна 

експлоатация – с данни по шест позиции. 

Прави впечатление, че дружеството е разписало Алгоритъм за изпълнение на 

задачите и дейностите по поръчката, като е включил основните процеси, документи и 

отговорници и ги е представило във взаимна връзка и обусловеност помежду им. 

На следващо място, „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД представя Организационната 

структура на екипа, която ще изпълни задачите, както и Ключови моменти и 

критични точки за изпълнение на дейностите, като изхожда от два аспекта: необходими 

на изпълнителя ресурси и ролята на другите участници в дейността и влиянието й върху 

успешното изпълнение. В табличен вид дружеството дава Идентифициране на рискове и 

проблеми, където идентифицира възможните рискове и предлага корективни действия, 

вкл. методи за избягване и преодоляване на рисковете като: предпазване, ограничаване, 

трансфериране, приемане, овладяване, планиране и ресурсно обезпечаване. 



Дружеството е изготвило График за разпределение на дейностите и 

разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, който 

представлява график за разпределението на основните дейностите, на конкретните 

дейности и задачи и на ангажираността на всеки един от експертите, съобразно с 

предложения от него срок за изпълнение от 10 календарни дни. Представена е 

ангажираността на експертите, като е направено разграничение между период на 

изпълнение на задачата, период на ангажираност на експерта и период на разположение. В 

рамките на раздел Разпределение и отговорности на членовете на екипа, участникът е 

описал, кои са предлаганите от него експерти, а именно: ръководител екип, експерт по 

част „Архитектурна”, експерт по част „Електрическа”, експерт по част „ВиК”, експерт по 

част „ОВК”, експерт по част „Пожарна безопасност”, експерт техничски контрол по част 

„Конструктивна”, вкл. е предложил допълнителен състав, както и отговорностите и 

задачите на всеки един отделен експерт. 

Като предложени методи и организация на текущия вътрешен контол на 

качеството при изпълнение на техническите паспорти, участникът се е позовал на 

сертификацията си по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Неговият 

вътрешен контрол се изразява в следното: 1) по спазване на графика за изпълнение на 

дейностите – контрол от ръководителя на екипа; 2) по взаимна съгласуваност на работата 

на отделните експерти – контрол от ръководителя на екипа; 3) съгласуване на резултатите 

от конструктивното обследване, становищата на отделните специалисти и данните за 

техническия паспорт. Предложена е Принципна схема на процесите, съдържаща посочване 

на управленските процеси, на основните процеси, на спомагателните процеси, които са 

представени с оглед изискванията на възложителя и неговата удовлетвореност. Направен е 

цялостен преглед на приложимата норамативна уредба. Дадени са конкретни механизми за 

контрол, вкл. разработване на Правила за вътрешен мониторинг, контрол от ръководителя 

на екипа. 

1.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД са посочени всички 

дейности, които Възложителят е определил като основни в Техническата спецификация, 

включително са посочени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 

съответните дейности по процедурата. Приложен е График за разпределение на 

дейностите, в който са отразени основните задачи/етапа на съответните дейности по 

изпълнение предмета на поръчката. По отношение на мобилизацията и разпределението на 

задачите и отговорностите на членовете на екипа, участникът детайлно е посочил своя 

екип като състав (ръководител екип, експерт по част „Архитектурна”, експерт по част 

„Електрическа”, експерт по част „ВиК”, експерт по част „ОВК”, експерт по част „Пожарна 

безопасност”, експерт техничски контрол по част „Конструктивна”, вкл. е предложил 

допълнителен състав) и като разпределение на дейностите по поръчката. Разгледани са 

основните рискови фактори, които според дружеството могат да възникнат при 

изпълнение на конкретната поръчка, които рискове са обвързани с етапите на изпълнение. 

Предложени са конкретни методи и организация на текущия вътрешен контрол по 

качеството при изпълнение на услугата до предаването й, които да обезпечават и 

гарантират нейното качество. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.  



 

1.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности и задачи за обособена 

позиция № 2, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при 

възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя 

резултати, като дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за 

реализиране на всяка дейност и задача; 2) участникът е разписал график за разпределение 

на дейностите, съобразно с предложения от него срок от 10 календарни дни, при възлагане 

на индивидуална поръчка, спрямо експертите като е посочена последователността на 

мобилизацията на експертите и разпределението на задачите и отговорностите на 

членовете на екипа; 3) предложени са методи и организация на текущия вътрешен контрол 

на качеството при изпълнение услугата до предаването й, които ще гарантират качествено 

изпълнение на поръчката. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Обединение „ЕРМА - 

КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция 

за изпълнение на дейностите” 

2.1. Съдържание на предложението: 

Участникът Обединение „ЕРМА - КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” е представил 

Техническо предложение, което е оформено съгласно Образец № 9а от документацията по 

поръчката. Концепцията за изпълнение на поръчката, изложена от участника, включва 

няколко структурно обособени части.  

На първо място, дружеството представя Предлаган подход, план за работа и 

организация, в които дава информация за лицето за контакт по поръчката и 

изпълняваните от него функции. Разглеждат се ключовите фактори за постигане целите на 

договора и очакваните резултати, както и ключовите моменти, свързани с успешното 

изпълнение на предмета на поръчката, при което се позовава на натрупания от него опит 

по изпълнението на други договори със сходен предмет, познаване на действащата 

нормативна уредба, осигуряване навременна мобилизация на екипа и оптимално 

разпределение на атовареността и приноса на отделните експерти. Участникът посочва 

подробно задачите, които изпълнителят в рамките на обхвата на дейностите по договора 

ще изпълнява при обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне 

на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ. Самата дейност по обследване на 

сградите ще бъде осъществявана с оглед изискванията по Глава III на Наредба № 5 от 2006 

г. за техническите паспорти на строежите, като самото обследване следва да послужи за: 1) 

установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 2) даване на предписания и 

препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за 

финансиране дейности; 3) изготвяне на технически паспорт за съответната сграда; 4) 

даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни 

дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но осъществяването 

на които е необходимо за правилното функциониране на сградата; при липса на първична 

техническа документация, обследването ще включва и възстановяването й, вкл. 

извършване на аложителни заснемания. 



Дружеството се ангажира да мобилизира екипи за изпълнение на поръчката и да 

осигури гъвкавост при изпълнението на функциите на експертите в екипа. Като ключови 

експерти са определени такива по част „Архитектурна”, по част „Конструктивна”, 

техничски контрол по част „Конструктивна”, по част „Електрическа”, по част „ВиК”, по 

част „ОВК”, по част „Пожарна безопасност”. 

След това, участникът посочва, че обследването за установяване на техническите 

характеристики на сградата ще се извършва по части на инвестиционния проект, както 

следва: част „Архитектурна”, част „Конструктивна”, част „ВиК”, част „Ел. инсталации”, 

част „ОВК”, част „Пожарна безопасност”, като подробно се описват осъществяваните 

дейности. 1) част „Архитектурна” – ще се извърши архитектурно заснемане, ако не е 

налична проектна документация; ще се отразят всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията, както и ще се отразят размерите 

и видът на дограмата. 2) част „Конструктивна” – ще се докаже носещата и сеизмичната 

устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период – поне 40 

години; съдържанието на конструктивното обследване е детайлно представено, 

включително: запознаване и анализиране на наличната проектна документация за 

носещата конструкция на сградата; извършване на конструктивно заснемане/при 

необходимост/, технически оглед, визуално; събиране на информация относно общите 

геометрични размери на носещата конструкция; установяване на основните размери на 

напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата; установяване на 

якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в 

главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.); установяване на 

дефекти и повреди в конструкцията; конструктивна оценка на сградата; 3) част „ВиК” – ще 

се обследват всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на 

покрива, състоянието на противопожарните кранове и др.; 4) част „Ел. инсталации” – ще 

се обследват вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни 

табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др., както и състоянието на 

мълниезащитната инсталация; дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми; 5) част „ОВК” – ще се обследва отоплителната инсталация, ако има 

изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция, 

други топлоизточници и уреди за БГВ, дават се предписания за привеждане в съответствие 

с действащите норми; 6) част „Пожарна безопасност” – ще се обследват сградата за 

пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, 

пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация, дават се предписания 

за привеждане в съответствие с действащите норми.  

На второ място, дружеството представя График за разпределение на дейностите, 

който представлява график за разпределението на основните дейностите, на конкретните 

дейности и задачи и на ангажираността екипа, съобразно с предложения от него срок за 

изпълнение от 20 календарни дни. 

На трето място, като предложени методи и организация на текущия вътрешен 

контол на качеството при изпълнение до предаване на техническите паспорти, 

участникът се е позовал на сертификацията си по ISO 9001:2008 с обхват, който визира 

дейностите по поръчката. Подробно е описано приложението на СУК, както и процесите 

по управление на записите и във връзка с процесите по подобрения на продукта, вкл. 

предложените методи. Обърнато е внимание на предаването на изготвената документация 

на Възложителя. 

 



2.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от Обединение „ЕРМА - КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” са 

посочени всички дейности, които Възложителят е определил като основни в Техническата 

спецификация, включително са посочени конкретни мерки, свързани с реализирането на 

всяка една от съответните дейности по процедурата. Предложен е График за 

разпределение на дейностите, в който са отразени основните дейности по изпълнение 

предмета на поръчката в рамките на оферирания срок от 20 календарни дни. По отношение 

на мобилизацията и разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа, 

участникът е посочил своя екип като състав (експерт по част „Архитектурна”, експерт по 

част „Конструктивна”, експерт техничски контрол по част „Конструктивна”, експерт по 

част „Електрическа”, експерт по част „ВиК”, експерт по част „ОВК”, експерт по част 

„Пожарна безопасност”) и като разпределение на дейностите по поръчката. Предложени са 

конкретни методи и организация на текущия вътрешен контрол по качеството при 

изпълнение на услугата до предаването й, които да обезпечават и гарантират нейното 

качество. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

Обединение „ЕРМА - КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ”.  

2.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности и задачи за обособена 

позиция № 2, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при 

възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя 

резултати, като дружеството е посочило мерки, които ще бъдат предприети за реализиране 

на всяка дейност; 2) участникът е предложил график за разпределение на дейностите, 

съобразно с предложения от него срок от 20 календарни дни, при възлагане на 

индивидуална поръчка, спрямо експертите; 3) предложени са методи и организация на 

текущия вътрешен контрол на качеството при изпълнение услугата до предаването й, 

които ще гарантират качествено изпълнение на поръчката. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Обединение 

„Кърджали 2015” ДЗЗД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 

3.1. Съдържание на предложението: 

Участникът Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД е представил Техническо 

предложение, което е оформено съгласно Образец № 9а от документацията по поръчката.  

Към Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката участникът 

включва Описание на всички дейности по Обособена позиция 2, в което, на първо 

място, изброява предначначението на обследването за установяване на техническите 

характеристики, а именно: 1) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 2) 

даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно 

допустимите за финансиране дейности; 3) изготвяне на технически паспорт на съответната 

сграда; 4) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но 

изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата; в случай 



че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 

възстановяването й в рамките на необходимото чрез извършване на наложителните 

заснемания.  

На второ място, дружеството представя Строително-технически норми и 

правила, общи изисквания към строежите и изисквания към стрителните продукти в 

областта на енергийната ефективност. Подробно са описани приложимите нормативни 

актове в областта на енергийната ефективност. Разгледани са основните моменти при 

техническото обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и 

обхвата на техническите паспорти, а именно: 1) съставяне на информационна база данни за 

нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания 

строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ (с 

изключение на ал. 1, т. 6; 2) установяване на действителните технически характеристики 

на строежа по разделите на част А от техническия паспорт; 3) анализ на действителните 

технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните 

стойности; 4) разработване на мерки; 5) съставяне на доклад за резултатите от 

обследването.  

С оглед посоченото в Техническата спецификация, Обединение „Кърджали 2015” 

ДЗЗД предвижда, че обследването за установяване на техническите характеристики на 

сградата ще се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: част 

„Архитектурна”, част „Конструктивна”, част „ВиК”, част „Ел. инсталации”, част „ОВК”, 

част „Пожарна безопасност”, като подробно се описват осъществяваните дейности; към 

всяка една от частите: архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и 

ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на 

използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата; 

извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите; дават се предписания 

за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти.  

Следва изложение относно съдържанието на конструктивното обследване, а 

именно: запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата; извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, 

технически оглед, визуално; събиране на информация относно общите геометрични 

размери на носещата конструкция; установяване на основните размери на напречните 

сечения на главните конструктивни елементи от сградата; установяване на якостните и 

деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елементи 

на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.); установяване на дефекти и повреди в 

конструкцията; конструктивна оценка на сградата; обобщени резултати за 

конструктивната оценка на сградата; заключение за съотношението между действителната 

носеща способност и сеизмична устойчивост, очаквани въздействия при бъдеща 

експлоатация. 

Участникът представя обхвата на работата, предмет на поръчката, като се ангажира 

да използва неразрушителни методи и изследвания. Като обхват на обследването е 

посочено: 1) извършване на екзекутивно архитектурно заснемане, вкл. алгоритъм за 

осъществяването му; 2) съставяне на информационна база данни за проектните стойности 

на техническите характеристики на обследвания строеж; 3) установяване на 

действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от 

техническия паспорт; 4) анализ на действителните технически характеристики на строежа 



и оценка на съответствието им с нормативните стойности;  5) разработване на мерки за 

подобряване състоянието на сградата; 6) съставяне на доклад за резултатите от 

обследването. 

Въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, участникът ще 

изготви технически паспорт на съответната сграда в съответен обем: по част А 

„Основни характеристики на строежа” – информация по всеки един от разделите; по част Б 

„Мерки за поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти”; по част В 

„Указания и инструкции за безопасна експлоатация – с данни по шест позиции. 

Дружеството е изготвило График за изпълнение на дейностите по обособена 

позиция № 2, който представлява работн план-график за изпълнение на дейностите и 

график за заетостта на екипа по отделничте части, съобразно с предложения от него срок 

за изпълнение от 20 календарни дни. Представена е ангажираността на експертите и 

осъществяваните от тях задачи от предмета на поръчката по съответни дни от срока на 

изпълнение. Разписан е в графичен вид Работен план-график за изпълнение, срокове и 

последователност за извършване на дейностите, като са разгледани всички дейности по 

техническото приложение и е дадена заетостта на експертите от екипа, като е предложен и 

допълнителен състав от технически сътрудници към всеки един от тях. 

Като предложени методи и организация на текущия вътрешен контол на 

качеството при изпълнение на дейностите по обособена позиция № 2, участникът се е 

позовал на сертификацията си по ISO 9001:2008, на осигуряване на необходимите ресурси 

(човешки, материални и финансови), на притежаван богат опит при разработване на 

инвестиционни проекти и изготвяне на технически обследваия, паспорти, възстановяване а 

строителни книжа и заснемания, на притежавано техническо оборудване и програмни 

продукти, на опитен експертен екип, на постоянен контрол от страна на двамата 

управители на дружеството – участник (наблюдаване на изходна информация, 

разработване на отделни части на обследването, менажиране на компютърната работа и 

процеси, менъжиране и организация на работата. 

Следва подробен анализ на възможните рискове при изпълнение на задачата, 

като се започва с процеса на управление на риска, неговите етапи (идентифициране, 

оценка, анализ и оценка и реакция) и се предлагат мерки за недопускане/предотвратяване 

на риска и превенция. Направен е преглед на проблемите по всеки един риск и са 

предложени конкретни мерки в тази насока. 

 

3.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката, Обединение 

„Кърджали 2015” ДЗЗД е посочило всички дейности, които Възложителят е определил 

като основни в Техническата спецификация, включително са посочени конкретни мерки, 

свързани с реализирането на всяка една от съответните дейности по процедурата. 

Приложен е График за разпределение на дейностите, в който са отразени основните 

дейности по изпълнение предмета на поръчката. По отношение на мобилизацията и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа, участникът 

детайлно е посочил своя екип като състав (експерт по част „Архитектурна”, експерт по по 

част „Конструктивна” и техничски контрол, експерт по част „Електроинсталации”, експерт 

по част „ВиК”, експерт по част „ОВК”, експерт по част „Пожарна безопасност”, вкл. е 

предложил допълнителен състав от технически сътрудници) и като разпределение на 

дейностите по поръчката. Предложени са конкретни методи и организация на текущия 



вътрешен контрол по качеството при изпълнение на услугата до предаването й, които да 

обезпечават и гарантират нейното качество. Разгледани са основните рискови фактори, 

които според дружеството могат да възникнат при изпълнение на конкретната поръчка, 

които рискове са обвързани с етапите на изпълнение и мерки за преодоляването им. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД.  

3.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности за обособена позиция № 

2, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, като 

дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на 

всяка дейност; 2) участникът е разписал график за разпределение на дейностите, съобразно 

с предложения от него срок от 20 дни, при възлагане на индивидуална поръчка, спрямо 

експертите, като е посочена последователността на мобилизацията на експертите и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа; 3) предложени са 

методи и организация на текущия вътрешен контрол на качеството при изпълнение 

услугата до предаването й, които ще гарантират качествено изпълнение на поръчката. 

 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Обединение „ЛУКОВ 

ДИЗАЙН - ТРАНСКОНСУЛТ” по показателя от Техническото предложение – П3 

„Концепция за изпълнение на дейностите” 

4.1. Съдържание на предложението: 

Участникът Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН - ТРАНСКОНСУЛТ” е представил 

Техническо предложение, което е оформено съгласно Образец № 9а от документацията по 

поръчката.  

На първо място, дружеството представя систематизирано Концепцията си за 

изпълнение на поръчката, в която разглежда дейностите, предмет на поръчката: 1) 

извършване на наложителни заснемания; 2) извършване на обследване за установяване на 

съществуващите технически характеристики на сградите, свързани с изискванията на чл. 

169, ал. 1-3 от ЗУТ; 3) изготвяне на доклади за резултатите от обследванията за 

установяване на действителните технически характеристики на съществуващите сгради, 

съгласуването им с възложителя, вкл. предложените към тях мерки за постигане и 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ; 4) изготвяне на технически 

паспорти на съществуващите сгради със законово регламентираните институции, като са 

посочени конкретни мерки за реализирането им. 

Участникът посочва, че обследването за установяване на техническите 

характеристики на сградата ще се извършва по части на инвестиционния проект, както 

следва: част „Архитектурна”, част „Конструктивна”, част „ВиК”, част „Ел. инсталации”, 

част „ОВК”, част „Пожарна безопасност”, като подробно се описват осъществяваните 

дейности. 1) част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична 

проектна документация; отразят се всички промени по фасадите и в разпределенията, 

извършени по време на експлоатацията, както и размерите и видът на дограмата; 2) част 

„Конструктивна” - цели доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на 



конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период – поне 40 години; 3) част 

„ВиК” - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на 

покрива, състоянието на противопожарните кранове и др.; 4) част „Ел. инсталации” –

обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни 

табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др., както и състоянието на 

мълниезащитната инсталация; дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми; 5) част „ОВК” – обследва се отоплителната инсталация, ако има 

изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция, 

други топлоизточници и уреди за БГВ, дават се предписания за привеждане в съответствие 

с действащите норми; 6) част „Пожарна безопасност” – обследва се сградата за пожарна 

опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната 

опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация, дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми.  

Съдържанието на конструктивните обследваня е детайлно представено, 

включително: запознаване и анализиране на наличната проектна документация за 

носещата конструкция на сградата; извършване на конструктивно заснемане/при 

необходимост/, технически оглед, визуално; събиране на информация относно общите 

геометрични размери на носещата конструкция; установяване на основните размери на 

напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата; установяване на 

якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в 

главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.); установяване на 

дефекти и повреди в конструкцията; конструктивна оценка на сградата; заключение за 

съотношението между действителната носеща способност и сеизмичната устойчивост, 

очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Участникът представя Описание и последователност на дейностите, които ще 

бъдат извършени при обследване за установяване на техническите характеристики 

на сградите, при което се разписват ангажиментите на членовете на екипа, и кокретните 

мерки за това, а именно: първоначално събиране и проучване на наличната техническа 

документация, анализ на събраните данни за наличната техническа документация, 

обобщаване на тази информация, съставяне на информационна база данни за проектните 

стойности, извършване на оглед на съществуващи строежи, направа на необходими 

измервания на място и вземане на проби за лабораторни изследвания, извършване на 

необходими изчислителни проверки, анализиране на действителните технически 

характеристики на съществуващите строежи и извършване на оценка за съответствието им 

с нормативните стойности, изготвяне на доклади за резултатите от обследванията, 

обобщаване и анализиране на докладите за резултатите от обследванията, разработване на 

мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към съответния обследван строеж, 

анализ на предложените мерки за удовлетворяване на съществуващите изисквания към 

строежите, изготвяне на доклад за обследване на съществуващия строежнаправа на 

корекции, допълване или верифициране на наличната екзекутивна документация, 

предаване на възложителя. 

Следва Описание на дейностите по съставяне на технически паспорт на 

съществуващи сгради - въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, 

участникът ще изготви технически паспорт на съответната сграда в съответен обем: по 

част А „Основни характеристики на строежа” – информация по всеки един от разделите I – 

V; по част Б „Мерки за поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти” – 



информация по четири позиции; по част В „Указания и инструкции за безопасна 

експлоатация – с данни по шест позиции.  

Направено е Описание на документите, които ще бъдат издадени за съществуващи 

сгради: 1) доклад за извършено обследване на съществуваща сграда за установяване на 

техническите й характеристики във връзка с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ; 2) 

лабораторни замервания; 3) дигитализирана и актуализирана екзекутивна документация; 4) 

технически мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект; 

5) технически паспорт на сградата; 6) приложения към техническия паспорт. 

Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН - ТРАНСКОНСУЛТ” прави Анализ и оценка на 

възможните рискове за настъпване на аварийни събития при експлоатация на 

обследваните сгради, които са обособени в три групи: 1) грешки в изпълнението, 2) 

неправилна експлоатация, амортизация, претърпени бедствия и катастрофи, 3) грешки в 

проектирането и несъвършенства в нормативната база. Предложени са мерки за 

предотвратяване на възможните рискове за астъпване на аварийни събития при 

експлоатация на обследваните сгради. 

На второ място, дружеството представя График на дейностите и отговорни 

експерти за съответната дейност, който представлява график за разпределението на 

основните дейностите, на конкретните дейности и задачи и на ангажираността екипа, 

съобразно с предложения от него срок за изпълнение от 10 календарни дни. 

Дружеството се ангажира да мобилизира екип за изпълнение на поръчката, 

притежаващ богат опит в подобни дейности. Като ключови експерти са определени 

следните: ръководител – координатор на екипа; екип № 1 – архитекти, отговарящи за 

заснемането на сградите; екип № 2 – експерти, отговаеящи за конструктивното обследване 

и изготвянето на техническия паспорт (архитект, инженер – конструктор, инженер ОВиК, 

електроинженер, инженер ВиК, инженер – ТК по част „Конструктивна”, инженер с 

квалицикация по част „Пожарна безопасност”), като са предвидени и двама еключови 

специалисти – технически сътрудник и лаборант. Подробно са идентифицирани 

задълженията на всеки един член на екипа. В табличен вид е посочена комуникацията и 

вътрешния контрол в експертния екип. 

На трето място, като предложени методи и организация на текущия вътрешен 

контол на качеството при изпълнение до предаване на техническите паспорти, 

участникът се е позовал на притежавана сертифицирана система за управление на 

качеството. Посочени са конкретни методи за организация, а именно: обезпечаване на 

необходимия екип с опитен ръководител екип; подходящо времево организиране на 

работата; организиране на ефективни административни и финансови системи; добра и 

адекватна логистична подкрепа; изготвяне и поддръжка на реалистична програма на 

проекта; създаване и поддържане на добри работни взаимоотношения с възложителя; 

навременно предаване на работата. Предвиден е количествен и качествен контрол и такъв 

във времето. Обърнато е значително внимания на организацията на дейностите в екипа от 

експерти. 

4.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН - 

ТРАНСКОНСУЛТ” са посочени всички дейности, които Възложителят е определил като 

основни в Техническата спецификация, включително са посочени конкретни мерки, 

свързани с реализирането на всяка една от съответните дейности по процедурата. 

Предложен е График за разпределение на дейностите, в който са отразени основните 



дейности по изпълнение предмета на поръчката в рамките на оферирания срок от 10 

календарни дни. По отношение на мобилизацията и разпределението на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа, участникът е посочил своя екип като състав (екип 

№ 1 – архитекти, отговарящи за заснемането на сградите и екип № 2 – експерти, 

отговаеящи за конструктивното обследване и изготвянето на техническия паспорт - 

архитект, инженер – конструктор, инженер ОВиК, електроинженер, инженер ВиК, 

инженер – ТК по част „Конструктивна”, инженер с квалицикация по част „Пожарна 

безопасност”) и като разпределение на дейностите по поръчката. Предложени са 

конкретни методи и организация на текущия вътрешен контрол по качеството при 

изпълнение на услугата до предаването й, които да обезпечават и гарантират нейното 

качество. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН - ТРАНСКОНСУЛТ”.  

4.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности и задачи за обособена 

позиция № 2, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при 

възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя 

резултати, като дружеството е посочило мерки, които ще бъдат предприети за реализиране 

на всяка дейност; 2) участникът е предложил график за разпределение на дейностите, 

съобразно с предложения от него срок от 10 календарни дни, при възлагане на 

индивидуална поръчка, спрямо експертите; 3) предложени са методи и организация на 

текущия вътрешен контрол на качеството при изпълнение услугата до предаването й, 

които ще гарантират качествено изпълнение на поръчката. 

 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Некст Контрол” ДЗЗД 

по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на 

дейностите” 

5.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „Некст Контрол” ДЗЗД е представил Техническо предложение, което е 

оформено съгласно Образец № 9а от документацията по поръчката. Предложената от 

участника Концепция за изпълнение на дейностите по поръчката включва няколко 

елемента: организация на работата с възложителя; вътрешна организация и 

последователност на работата (описание на всички дейности, които ще бъдат извършени); 

описание на организационната структура и разпределение на експертния състав; линеен 

график за разпределение на дейностите; методи и организация на текущия вътрешен 

контрол на качеството. 

На първо място, дружеството представя систематизирано Концепцията си за 

изпълнение на поръчката, в която разглежда организацията на работата с възложителя, 

при което са обособени два етапа: координация с общината и координация със 

сдружението на собствениците.  

На следващо място, Дружеството по ЗЗД представя дейностите, предмет на 

поръчката: 1) извършване на наложителни заснемания; 2) извършване на обследване за 

установяване на съществуващите технически характеристики на сградите, свързани с 

изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ; 3) изготвяне на доклади за резултатите от 



обследванията за установяване на действителните технически характеристики на 

съществуващите сгради, съгласуването им с възложителя, вкл. предложените към тях 

мерки за постигане и удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ; 4) 

изготвяне на технически паспорти на съществуващите сгради със законово 

регламентираните институции, като са посочени конкретни мерки за реализирането им. 

Работата по поръчката е изложена като последователност, вкл. са предложени 

мерки за реализиране и изпълнение на всяка дейност, както следва: А) запознаване с 

наличната документация, вкл. анализ и преценка годността за използването й; Б) 

анкетиране на собствениците в сградата; В) архитектурно заснемане; Г) безразрушително 

изследване на конструкцията; Д) оглед и лабораторна проверка на ел.инсталациите; Е) 

оглед на другите инсталации – канализация, водопровод, отоплителна, телефонна, кабелна; 

Ж) обобщаване и систематизиране на резултатите - изготвяне на доклади за резултатите от 

обследванията за установяване на действителните технически характеристики на 

съществуващите сгради; З) след одобряване на доклада – изготвяне на технически паспорт. 

С оглед посоченото в Техническата спецификация, „Некст Контрол” ДЗЗД 

предвижда, че обследването за установяване на техническите характеристики на сградата 

ще се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: част „Архитектурна”, 

част „Конструктивна”, част „ВиК”, част „Ел. инсталации”, част „ОВК”, част „Пожарна 

безопасност”. Участникът представя Описание на организационната структура и 

разпределение на експертния състав – в табличен вид, като подробно описва 

длъжността/специалността на всяко лице, член на екипа, самото име на експерта и 

неговите задължения и отговорности при изпълнение предмета на поръчката. Структурата 

на експертния екип е следната: 1) ръководител екип; 2) експерт архитектура; 3) експерт 

конструкции; 4) ТК конструкции; 5) експерт ел.инсталации; 6) експерт ОВК инсталации; 7) 

експерт ВиК инсталации.  

Дружеството е изготвило Линеен график за разпределение на дейностите, който 

представлява график за разпределението на основните дейностите, на конкретните 

дейности и задачи и на ангажираността на всеки един от експертите, съобразно с 

предложения от него срок за изпълнение от 10 календарни дни.  

Като предложени методи и организация на текущия вътрешен контол на 

качеството при изпълнение на техническите паспорти, участникът се е позовал на 

сертификацията си по ISO 9001:2008. Неговият вътрешен контрол се изразява в следното: 

организиране на система за такъв вътрешен контрол чрез проверки на изпълнените работи 

от лица, които не са включени в екипа от експерти – четирима инженери, които са 

включени в лицензионния списък на едно от дружествата, членове на Обединението по 

ЗЗД. Посочена е ораганизаторската роля на ръководителя на екипа, неговите функции и 

ангажимени, както и тези на останалите членове – експерти в екипа. 

5.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от „Некст Контрол” ДЗЗД са посочени всички 

дейности, които Възложителят е определил като основни в Техническата спецификация, 

включително са посочени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 

съответните дейности по процедурата. Приложен е График за разпределение на 

дейностите, в който са отразени съответните дейности по изпълнение предмета на 

поръчката. По отношение на мобилизацията и разпределението на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа, участникът детайлно е посочил своя екип като 

състав и като разпределение на дейностите по поръчката в екипа. Предложени са 



конкретни методи и организация на текущия вътрешен контрол по качеството при 

изпълнение на услугата до предаването й, които да обезпечават и гарантират нейното 

качество. 

 С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 100 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на „Некст 

Контрол” ДЗЗД.  

5.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал всички дейности и задачи за обособена 

позиция № 2, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при 

възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя 

резултати, като дружеството е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за 

реализиране на всяка дейност и задача; 2) участникът е разписал график за разпределение 

на дейностите, съобразно с предложения от него срок от 10 календарни дни, при възлагане 

на индивидуална поръчка, спрямо експертите като е посочена последователността на 

мобилизацията на експертите и разпределението на задачите и отговорностите на 

членовете на екипа; 3) предложени са методи и организация на текущия вътрешен контрол 

на качеството при изпълнение услугата до предаването й, които ще гарантират качествено 

изпълнение на поръчката. 

 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „НИПРО – 

КОНТРОЛ” ООД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите”  

6.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „НИПРО – КОНТРОЛ” ООД е представил Техническо предложение, 

което е оформено съгласно Образец № 9a от документацията по поръчката. Концепцията 

за изпълнение на поръчката, изложена от участника, включва няколко структурно 

обособени части.  

На първо място, дружеството представя Основните дейности, предмет на 

поръчката, които ще бъдат изпълнени, а именно: извършване на обследване за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 

от ЗУТ; сравняване на действителните технически характеристики на строежа с 

нораметивните изисквания; направа на оценка на техническите характеристики на строежа 

за съответствие/несъответствие със съществените изисквания по ЗУТ; изготвяне на пълно 

архитектурно – строително заснемане; систематизиране и описване на конструктивните 

дефекти при огледите; съставяне на доклад за резултатите от обследването; изготвяне на 

технически паспорт и предоставяне на оригинали. При обследването Изпълнителят с екипа 

сиследва да уточни техническите характеристики на сградите – носимоспособност, 

безопасност при пожар, хигиена, опазване живота и здравето на хората, безопасна 

експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда. Участникът предвижда 

изготвянето на Доклад за извършената работа, включващ: обяснителна записка за 

резултатите от обследването, статичстически изчисления за проверка на носимостта на 

сградата за хоризонтални и вертикални натоварвания; оценка на техническите 

характеристики на строежа за съответствие/несъответствие със съществените изисквания 

по ЗУТ; технически мерки за удовлетворяване на съществуващите изисквания към 

обследвания обект и предписания за едопускане на аварии. 



Следва описание на Обхвата и съдържанието на техническия паспорт на 

строежа - въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, участникът 

ще изготви технически паспорт на съответната сграда в съответен обем: по част А 

„Основни характеристики на строежа” – информация по всеки един от разделите I – V; по 

част Б „Мерки за поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти” – 

информация по четири позиции; по част В „Указания и инструкции за безопасна 

експлоатация – с данни по шест позиции.  

На следващо място, дружеството изброява предначначението на обследването за 

установяване на техническите характеристики, а именно: а) установяване на 

конструктивната устойчивост на сградата; б) даване на предписания и препоръки за 

изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности; 

в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; г) даване на предписания и 

определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са 

допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за 

правилното функциониране на сградата; в случай че липсва първична техническа 

документация, обследването ще включва и възстановяването й в рамките на необходимото 

чрез извършване на наложителните заснемания.  

Участникът посочва, че обследването за установяване на техническите 

характеристики на сградата ще се извършва по части на инвестиционния проект, 

както следва: 1) част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, ако не е 

налична проектна документация; отразят се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията, както и размерите и видът на 

дограмата; 2) част „Конструктивна” - цели доказване на носещата и сеизмичната 

устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период – поне 40 

години; 3) част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др.; 4) част „Ел. 

инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, 

електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др., както и 

състоянието на мълниезащитната инсталация; дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми; 5) част „ОВК” – обследва се отоплителната 

инсталация, ако има изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на 

абонатната станция, други топлоизточници и уреди за БГВ, дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми; 6) всяка една от частите: архитектурна, 

конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на 

ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти 

по отношение на защитата от шум на сградата; извършва се сравнение с действащите 

норми по време на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите; дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. Липсва обаче част 

„Пожарна безопасност”. 

Съдържанието на конструктивните обследваня е детайлно представено, 

включително: запознаване и анализиране на наличната проектна документация за 

носещата конструкция на сградата; извършване на конструктивно заснемане/при 

необходимост/, технически оглед, визуално; събиране на информация относно общите 

геометрични размери на носещата конструкция; установяване на основните размери на 

напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата; установяване на 

якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в 



главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.); установяване на 

дефекти и повреди в конструкцията; конструктивна оценка на сградата; заключение за 

съотношението между действителната носеща способност и сеизмичната устойчивост, 

очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

 

На второ място, дружеството представя График за разпределение на дейностите, 

който представлява график за разпределението на основните етапи, времето за изпълнение 

в календарни дни, специалистите, участващи в съответната дейност, и срок за изпълнение 

на една сграда, съобразно с предложения от него срок за изпълнение от 10 календарни дни. 

Прави впечатление, че експертите, предложени от участника в графика по съответните 

етапи са: арх., стр.инж., ел.инж., инж. ОВК, инж. ВиК, инж. КТК. 

На трето място, като предложени методи и организация на текущия вътрешен 

контол на качеството при изпълнение до предаване на техническите паспорти, 

„НИПРО – КОНТРОЛ” ООД е разработил анализ и програма за управление на риска, като 

е идентифицирал основните рискови фактори (технически, търговски/пазарни, финансови, 

административни, организационни, времеви), определил е ниво на проявление, стратегия 

за намаляване и мерки за предотвратяване/преодоляване на последиците от настъпване на 

рисковете и/или минимизиране/елиминиране на тези последици. Обърнато е значително 

внимание на описанието на мерки и дейности за мониторинг, индикатори за мониторинг, 

индикатори за изходно състояние, програмни индикатори, индикатори за изпълнение, 

предотвратяващи настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от 

появата на всички рискове. Дружеството е разгледало рискове, идентифицирани от 

Възложителя, без такива да са предвидени в документацията по поръчката, вкл. мерки за 

тяхното преодоляване. 

 

6.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от „НИПРО – КОНТРОЛ” ООД са посочени 

дейностите, които Възложителят е определил като основни в Техническата спецификация, 

но не са представени конкретни мерки, свързани с реализирането на всяка една от 

съответните дейности по процедурата. При посочване на елементите на обследването за 

установяване на техническите характеристики на сградите, които следва да се извършват 

по части на инвестиционните проекти, се констатира пропуск – част „Пожарна 

безопасност”, включваща обследване на сградата за пожарна опасност, състоянието на 

пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната 

уредба, пътищата за евакуация, дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. Прави впечатление, че в Графика за изпълнение на дейностите са 

отразени само и единствено основните дейности по изпълнение предмета на поръчката, не 

и конкретните елементи по всяка една от тях, а по отношение на мобилизацията и 

разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа е дадено само 

описание на мобилизацията, без да е представено разпределението на задачите и 

отговорността на лицата. Експертите, предложени от участника в графика по съответните 

етапи са: арх., стр.инж., ел.инж., инж. ОВК, инж. ВиК, инж. КТК и тези лица са 

ангажирани заедно за всеки етап. Участникът е изготвил анализ и програма за управление 

на риска, като е идентифицирал основните рискови фактори, определил е ниво на 

проявление, стратегия за намаляване и мерки за предотвратяване/преодоляване на 

последиците от настъпване на рисковете и/или минимизиране/елиминиране на тези 



последици, направил е описание на мерки и дейности за мониторинг, индикатори за 

мониторинг, индикатори за изходно състояние, програмни индикатори, индикатори за 

изпълнение, предотвратяващи настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от появата на всички рискове. Но реално не са предложени конкретни методи 

и организация на текущия вътрешен контрол по качеството при изпълнение на услугата до 

предаването й, които да обезпечават и гарантират нейното качество. Дружеството е 

разгледало рискове, идентифицирани от Възложителя, без такива да са предвидени в 

документацията по поръчката, вкл. мерки за тяхното преодоляване. 

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

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на „НИПРО – 

КОНТРОЛ” ООД.  

 

6.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”. 

Констатира се следното: 1) участникът е описал дейности и задачи за обособена позиция 

№ 2, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на услугата, при възлагане на 

индивидуална поръчка, за постигане на поставените от възложителя резултати, като 

дружеството не е посочило конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране 

на всяка дейност и задача; 2) участникът е разписал график за разпределение на 

дейностите, съобразно с предложения от него срок от 10 календарни дни, при възлагане на 

индивидуална поръчка, спрямо експертите като е посочена само последователността на 

мобилизацията на експертите, но не и конкретното разпределението на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа при реализирането на самата отделна дейност, т.е. 

кое лице какво ще осъществява и каква отговорност ще носи; 3) не са предложени 

конкретни, относими и приложими методи и организация на текущия вътрешен контрол на 

качеството при изпълнение услугата до предаването й, които ще гарантират качествено 

изпълнение на поръчката. 

 

7. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД по показателя от Техническото предложение – П3 „Концепция 

за изпълнение на дейностите”  

7.1. Съдържание на предложението: 

Участникът „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД е представил Техническо 

предложение, което е оформено съгласно Образец № 9а от документацията по поръчката.  

Към Концепцията си за изпълнение на дейностите по поръчката участникът 

включва Обща информация – за предмета на обществената поръчка, цели на 

Националната програма за енергийна ефективност, резултати. Дружеството посочва 

предначначението на обследването за установяване на техническите характеристики, а 

именно: 1) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 2) даване на 

предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно 

допустимите за финансиране дейности; 3) изготвяне на технически паспорт на съответната 

сграда; 4) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но 

изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата; в случай 

че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 

възстановяването й в рамките на необходимото чрез извършване на наложителните 



заснемания. Представена е нормативната рамка за изпълнение на поръчката, като са 

изброени законови и подзаконови нормативни актове. Подробно е разгледана 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 

като са изброени допустимите за финансиране дейности.  

На второ място, „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД посочва Цели на услугата, 

очакван резултат, в който раздел описва датата на регистарция на дружеството, 

управлението от едноличния собственик, внедрената система за управление на качеството 

ISO 9001:2008, политиката по качество, отговорност, пълномощния, обмен на информация 

на дружеството. Следва представяне на основни предпоставки, рискове и допускания, 

където участникът дава анализ на рисковете (идентифициране на риска, оценка на риска, 

идентифициране на действията, избор на дейнствия) и управление на рисковете 

(планиране и ресурсно обезпечаване, мониторинг, отчитане на статуса и контрол); 

идентифицирани са рискове като закъснение началото на започване на работата, 

икономически риск, рискове от форсмажорни обстоятелства, неосигуряване на доспъп до 

обекти, лоша организация на работата, недостатъчно ниво на компетентност на екипа, 

липса на достатъчен човешки ресурс, липса на достатъчен технически ресурс, технически 

проблеми с оборудването, загуба на информация, рискове от смърт или заболяване на член 

на екипа, допълнителни и/или непредвидени разходи, забавяне във финансирането на  

договора, промени в законодателството. Изброени са мерки за намаляване на вероятността 

от настъпване на рисковете и допусканията, като участникът се позовава на създаване на 

отлична организация на работата, базираща се на: богат опит на фирмата, три години опит 

на експертите и внедрена система за управление на качеството. 

На трето място, дружеството представя Концепция и стратегия на участника, 

конкретни мерки за изпълнение на дейностите, в която посочва основните етапи, които 

ще се изпълняват при извършване на обследване за установяване на технически 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, а именно: 1) първи етап 

– предварителна оценка на състоянието на сградата, която включва: запознаване с 

наличните и предоставени документи, оглед на място, архитектурно заснемане при липса 

на първична техническа документация на изпълненото строителство, установяване на 

конструктивната устойчивост на сградата по видими белези и оценка и заснемана на тази 

база; предложени са мерки за изпълнението на етапа, като разпределение на задачите от 

ръководителя, добра комуникация между екипа, собственици, община, правилно 

разпределяне на ресурите, строг контрол за спазване на графика, за осигурвяване 

качеството на изпълнение, административно и техническо осигуряване на екипа; 2) втори 

етап – детайлно обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ (без т. 6 на ал. 1), в т.ч. съставяне на информационна 

база данни за нормативните проектни стойности на техническите характеристики на 

обследвания строеж анализ и разработване на мерки за привеждане в съответствие с 

действащите норми, оценка на резултатите от обследването; изписани са конкретни мери 

за изпълнението етапа: административно и техническо осигуряване на екипа – в основния 

офис на фирмата и на място, при необходимост, осигуряване в срок на необходима 

допълнителна информация от сдружението на собствениците на общината, строг контрол 

за спазване на утвърдения график и договорените срокове, строг контрол за осигуряване 

качественото изпълнение на дейностите на втори етап; 3) трети етап – установяване на 

действителните технически характеристики на строежа, както следва: проучване, проверка 

и анализ на наличната техническа документация, направа на измервания и описи на вида и 



размера на дефектите, повредите и разрушенията, сравняване на техническите 

характеристики на строежа с нормативно установените, направа оценка на съответствието 

на строежа със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и определяне 

допустимостта на сградата по отношение носимоспособност и дълготрайност на носещата 

конструкция, обследване по част конструкции, обследване състоянието на ВиК 

инсталацията в сградата, на ел. инсталация, на ОВК инсталацията, анализ на 

съответствието на сградата с исискванията на нормативните актове, извършване на 

обследване по всяка една от частите на проекта – архитектурна, конструктивна, 

инсталациите на ограждащите елементи и конструкции и използваните строителни 

продукти за отношение защита от шум, изготвяне на доклад за проведено обследване с 

оглед чл. 24 от Наредба № 5/2006 г. за техническите паспорти на строежите; представен е 

обхватът на техническото обследване: запознаване и анализиране на наличната проектна 

документация за носещата конструкция на сградата; извършване на конструктивно 

заснемане/при необходимост/, технически оглед, визуално; събиране на информация 

относно общите геометрични размери на носещата конструкция; установяване на 

основните размери на напречните сечения на главните конструктивни елементи от 

сградата; установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.); установяване на дефекти и повреди в конструкцията; конструктивна оценка 

на сградата; заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

сеизмичната устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация; етапът 

приключва със съставяне на доклад за резултатите от обследването; разгледани са като 

конкретни мерки за изпълнение на трети етап: разпределение на задачите от ръководителя, 

добра комуникация между екипа, собственици, община, правилно разпределяне на 

ресурите, строг контрол за спазване на графика, за осигурвяване качеството на 

изпълнение, административно и техническо осигуряване на екипа; 4) четвърти етап – 

съставяне на технически паспорт - в съответен обем: по част А „Основни характеристики 

на строежа” – информация по всеки един от разделите I – V; по част Б „Мерки за 

поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти” – информация по четири 

позиции; по част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация – с данни по шест 

позиции; като конкретни мерки за изпълнение на четвърти етап да дадени: 

административно и техническо осигуряване на екипа - работа в основния офис на фирмата; 

създаване на организация за изпълнение на дейността от ръководителя на екипа; 

осъществяване на добра комуникация между членовете на екипа; строг контрол за 

спазване на утвърдения график и договорения срок; строг контрол за оосигуряване 

качеството на изпълнение на дейностите от четвърти етап. 

Участникът прави анализ на актуалното състояние във връзка с изпълнение на 

дейностите по поръчката – на условията за обявяване и изпълнение на поръчката, на всяка 

сграда с оглед възможностите на изпълнителя, самото състояние на сградата, на 

активността и ангажираността на сдружението на собствениците и на Възложителя, на 

очакваните резултати. 

На следващо място, „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД представя 

Организационна структура, екип и техника за изпълнение на поръчката, в която 

посочва членовете на екипа си – ръководител екип и 5 (пет) ключови експерта. Следва 

посочване на конкретните 6 експерта - ръководител екип/архитект, строителен инженер, 

инженер – технически контрол по част конструктивна, електроинженер, инженер ОВК, 

ВиК инженер, с посочване на техните имена, образование и професионална квалификация. 



Подробно е описано техническото оборудване, което експертният екип ще ползва при 

изпълнение на задачата. Разписано е разпределение на задачите и отговорностите в екипа – 

чрез Вътрешни правила за работа на екипа, както и разпределението на ресурсите по 

основните четири  етапа на дейност 2. Дружеството се позовава на устойчивост на 

постигнатите резултати, ангажира се със срок за изпълнение на дейността от 12 

календарни дни, представя стратегия и конкретни мерки за разпределение на дейностите 

по възложена работа, включваща позоваване на приложимата нормативна уредба и 

спазване на сроковете по графика за изпълнение. 

 

Отделно, участникът дава Комплексен план-график за разпределение на 

дейностите, в който график са посочени само основните етапи от предмета на поръчката, 

без съответните дейности по тях и периода на осъществяването им в рамките на 

предложения от участника срок за изпълнение от 12 календарни дни. Под графика за 

изпълнение е представено разпределението на ресурсите по експерти – архитект 

(ръководител екип), инженер – конструкции, ВиК инженер, електроинженер, инженер 

ОВК и като материална база; следва описание на колектива и неговите дейности. Прави 

впечатление, че е пропуснат строителният инженер – не е предвиден като член от екипа 

при разписване на линейния график. 

 

7.2. Мотиви за оценката на Комисията по Показател П3 „Концепция за 

изпълнение на дейностите” 
В изложенеито, представено от „Си Енд Би Енерджиконсулт” ЕООД са посочени 

дейностите и етапите, които Възложителят е включил като основни в Техническата 

спецификация, но не са представени конкретни относими мерки, свързани с реализирането 

на втори, трети и четвърти етап от дейността по обследване за установяване техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорти. Предложенията на участника не са 

конкретни мерки, същите са формулирани общо и бланкетно, а не като конкретни мерки, 

които ще бъдат предприети за реализиране на всяка отделна дейност. Прави впечатление, 

че в Комплексния план-график за разпределение на дейностите са отразени само и 

единствено основните етапи по дейност втора на поръчката, не и конкретните дейности по 

всеки един от етапите, а по отношение на мобилизацията и разпределението на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа е дадено само описние на ангажиментите на всеки 

един от петимата експерти от екипа – 5 лица, не 6, лица както е посочено при 

представянето на екипа; пропуснат е строителният инженер - този експерт не е предвиден 

като член от екипа при разписване на линейния график; прави впечатление, че по 

заключителния етап липсва предаването на изготвените документи, отразено е само 

изготвянето им, без предаването. 

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

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на „Си Енд 

Би Енерджиконсулт” ЕООД.  

  

7.3. Основание съгласно Методиката за оценка: 

Оценката е определена, като е приложена методиката от документация по 

процедурата по съответния показател - П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” и е 

констатирано, че са налице следните два елемента: 1) участникът е описал всички 

дейности за обособена позиция № 2, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение 

на услугата, при възлагане на индивидуална поръчка, за постигане на поставените от 



възложителя резултати, но дейностите са описани без да се посочват конкретни 

приложими и относими мерки, свързани с реализирането на съответната дейност от етапа 

и 2) разписан е график за разпределение на дейностите като такъв за основните етапи, 

съобразно предложения от участника срок, но се установяват пропуски по отношение на 

самите дейности от етапите.  

 

С оглед на изложеното, Комисията определя следните оценки по показателя от 

Техническото предложение, подлежащ на оценяване – П3 „Концепция за изпълнение 

на дейностите” на офертите на участниците по Обособена позиция 2, както следва: 

 

№ Участник Брой точки по Показател П3 -

„Концепция за изпълнение на 

дейностите” (20/50/100 точки) 

1. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 100 

2. Обединение „ЕРМА-КОМПЛЕКТ 

КОНСУЛТ” 
100 

3. Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015” 100 

4. Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН-

ТРАНСКОНСУЛТ” 
100 

5. „НЕКСТ КОНТРОЛ” ДЗЗД 100 

6. „НИПРО-КОНТРОЛ” ООД 20 

7. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД 
20 

 

В обобщение, Комисията дава следните Комплексни оценки (по показател П2 

„Срок за изпълнение” и по показател П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”) 

на Техническите предложения на участниците по Обособена позиция 2, както следва: 

  

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

(по показател П2 „Срок за изпълнение” и 

по показател П3 „Концепция за изпълнение на дейностите”) 

№ Участник 
П2 

(т.) 
% П2 х % 

П3 

(т.) 
% П3 х % 

KО 

(т.) 

1 
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 
100.00 20% 20.00 100 40% 40.00 60.00 

2. 
Обединение „ЕРМА-

КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” 
50.00 20% 10.00 100 40% 40.00 50.00 

3. 
Обединение 

„КЪРДЖАЛИ 2015” 
50.00 20% 10.00 100 40% 40.00 50.00 

4. 

Обединение „ЛУКОВ 

ДИЗАЙН-

ТРАНСКОНСУЛТ” 

100.00 20% 20.00 100 40% 40.00 60.00 



5. 
„НЕКСТ КОНТРОЛ” 

ДЗЗД 
100.00 20% 20.00 100 40% 40.00 60.00 

6. 
„НИПРО-КОНТРОЛ” 

ООД 
100.00 20% 20.00 20 40% 8.00 28.00 

7. 

„СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД 

83.33 20% 16.67 20 40% 8.00 24.67 

 

 

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 18.11.2015г. 

 

КОМИСИЯ:   

Председател: ........./П/................      Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

                   / Беркант Барзат /             

     

Членове: 

 

1.........../П/.....................      2............/П/.................. 

    / Галина Делчева /            /Валентин Иванов/ 

Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД             Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

  

 

 

3............/П/......................      4.........../П/..................... 
  / арх.Танер Моллаахмед /       / инж.Катя Митовска / 

Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД             Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 

 

5.........../П/.....................      6............/П/................... 

 / Антоанета Овчарова /         / Павел  Баталов / 

Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД                          Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 


