
С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А -  Р А Й О Н  „ О Б О Р И Щ Е “  
 

 

 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЗА: 

 
 
 
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на 

територията на Столична община,  район „Оборище“, по обособени позиции: 

1. Обособена позиция №1 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Сан Стефано” № 15“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Дунав“ № 6“ 

2. Обособена позиция №2 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Марин Дринов“ № 26“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Цар Симеон“ № 38“ 



3. Обособена позиция №3 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Оборище“ бл.123“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Цар Симеон“ № 49“  

4. Обособена позиция №4 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Янко Сакъзов“ № 60“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Шипка“ № 35“  

5. Обособена позиция №5 – Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 1), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“ 

6. Обособена позиция №6 – Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 2), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“ 



7. Обособена позиция №7 – Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 3), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“  

8. Обособена позиция №8 – Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 4), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“  

9. Обособена позиция №9 – Инвеститорски контрол по време на строителството за 

сгради (по обособена позиция 1), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“ 

10. Обособена позиция №10 – Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 2), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“ 



11. Обособена позиция №11 – Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 3), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“  

12. Обособена позиция №12 – Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 4), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОФИЯ, 2016 г. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. 1. Възложител  

Възложител на настоящата поръчка е кметът на район „Оборище“ на основание 

Пълномощно с №СОА16-КО17-289/12.08.2016г. и №СОА16-КО17-315/16.09.2016г. на 

кмета на СО. Възложителят  взема решение за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и 

документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, 

ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Описание на предмета на поръчката:   

1. Обособена позиция №1 

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с 

административни адреси: 

• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,  

ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“ 

Булстат 176806380, със сключен Договор за целево финансиране 

№ЕЕ2648/27.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж №331 от 14.12.2015г.  – 

влязло в сила на 05.02.2016г. 

Категория на обекта – четвърта категория.  

Сградата е въведена в експлоатация 1958 г. ситуационно разположена, по устройствен 

и кадастрален план, в УПИ VIII-18 , Зона „Г-12“, кв. 541, м. „Централна градска част”, 

част от свързано застрояване и се допира на калкан към съседната жилищна сграда от 

Изток. Състои се от полуподземен етаж, четири надземни етажа, от които четири 

жилищни и един подпокривно пространство – тавански помещения. Сградата е със 

скелетно-гредова стоманобетонна конструкция, стените са изпълнени от плътни 

единични тухли. Хоризонталните подови конструкции са стоманобетонови плочи, 

които предават натоварванията на стоманобетоновия скелет на сградата и тухлените 

зидове. До кота нула външните сутеренни стени са бетонови. Покривът на сградата е 

многоскатен, изпълнен от дървена конструкция и покривно покритие керемиди тип 



„мизия“. Стълбата е права двураменна с масивен парапет. Стълбищните рамена и 

междуетажните площадки са изградени от стоманобетон, монолитно излети върху 

носещи тухлени зидове.  

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен          

клас С на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи.   

Технико-икономически показатели: 

Параметри – заснемане 

Кота корниз h=13.01 м. 

Кота било h=17.03 м. 

ЗП = 172,54 кв.м. 

РЗП =  859,54 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Енергоспестяваща мяра 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Енергоспестяваща мяра 3: Топлинно изолиране на покрив 

Енергоспестяваща мяра 4: Топлинно изолиране на под 

• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан 

Стефано” № 15“  

Булстат 176809589, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2538/12.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 357 от 23.12.2015г. – влязло 

в сила на 05.02.2016 г. 

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 40-те години на миналия век., 

ситуационно разположена, по устройствен и кадастрален план, УПИ I-1, кв. 553, ГГЦ 

Зона „Г-12“, изградена като част от свързано застрояване. Южния калкан е изцяло 

покрит от съседната кооперация, а останалите страни са свободностоящи. Жилищната 

сграда се състои от 6 етажа и 1 подземен етаж. Надземната част се състои от 5 



жилищни етажа и от един подпокривен. Подземният етаж се състои от мазета, абонатна 

станция, обособено перално помещение и заведение. Жилищните нива са на кота ±0,00, 

+3,20, +6,40, +9,60, +12,80 и се състоят от по три апартамента. Подпокривното  

пространство се състои от тавански помещения, апартамент и ателие. Сградата е с 

масивна стоманобетонна носеща конструкция. Ограждащите зидове са изпълнени с 

плътни единични тухли. Фасадните стени се състоят от стоманобетонови елементи и 

тухлена зидария. Покривът е със сложно обемно и планировъчно решение с дървена 

носеща конструкция от седящ тип. 

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен          

клас С на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи.   

Технико-икономически показатели: 

Параметри – заснемане 

Кота корниз h=16,00 м. 

Кота било h1=20,74 м. ; h2=21,53 м. 

ЗП: 429,10  кв.м. 

РЗП: 2569,52 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външните стени 

Енергоспестяваща мярка 2: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, остъклени с 

двоен стъклопакет. 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив  

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

Енергоспестяваща мярка 5: Подмяна и топлоизолиране на тръбна мрежа на ВОИ в 

сутерен 

Енергоспестяваща мярка 6: Топлоизолиране на сменена тръбна мрежа за БГВ /топла, 

рециркулация/ 



• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                           

ул. „Дунав“ № 6“  

Булстат 176550414, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2681/01.09.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 356 от 23.11.2015 г.–влязло 

в сила на 27.04.2016 г. 

Жилищната сграда е въведена е в експлоатация през 1937 г., ситуационно е 

разположена, по устройствен и кадастрален план на ул. „Дунав“ № 6“, в УПИ XVI-2, 

кв. 511, ГГЦ Зона „А-север“. Състои се от един вход с четири надземни жилищни етажа 

и сутеренен етаж (полуподземен). На всеки етаж има по два апартамента. 

Подпокривното ниво е заето от тавански помещения, като две от тях са приспособени 

за жилищни нужди. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите. 

Конструктивната схема е монолитна скелетно-гредова. Ограждащите външни стени са 

изпълнени от зидария с единични плътни тухли, дебелина на зида 30 см. 

Покривът на сградата е двускатен, с три капандури, с различни нива и наклони. 

Покривът е изпълнен от дървена конструкция. Върху нея е положена дъсчена обшивка 

и керамични керемиди тип „марсилски”. Стълбищната клетка е с двураменно 

стълбище.  Стълбищните рамена и междуетажни площадки са изградени от 

стоманобетон, монолитно изляти върху носещи тухлени зидове.  

Категория на обекта – четвърта. 

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен           

клас C  на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи. 

Технико-икономически показатели 

Параметри – заснемане      

Кота корниз h=12,60 м. 

Кота било h=16,49 м. 

ЗП = 176,49  кв.м. 

РЗП = 894,49  кв.м. 



За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, остъклени с 

двоен стъклопакет  

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

 

 2. Обособена позиция №2 

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с 

административни адреси: 

• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин 

Дринов“ № 26“ 

Булстат 176809322, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2605/27.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 355 от 23.12.2015 г. – 

влязло в сила на 29.01.2016 г. 

Категория на обекта – трета категория.   

Сградата е въведена в експлоатация 1954 г., ситуационно разположена, по устройствен 

и кадастрален план, в УПИ I-25, ГГЦ Зона „Г-12“, кв. 543, част от свързано застрояване 

на калкан от Изток и Запад. Сградата е с един вход, 4 етажа и тавански – мансарден 

етаж. Във входа има 11 апартамента. В сутерена са разположени апартамент, проход за 

вътрешен двор, мазета и обши части. На приземния етаж са разположени 2 

апартамента, помещение за общи нужди, общи части и проход за вътрешен двор. На 

другите жилищни етажи са разположени по 2 апартамента на ниво и стълбищна клетка. 

На таванския-мансарден етаж е разположен 1 апартамент и 10 броя тавански 

помещения. Подпокривното пространство се състои от тавански помещения. 

Строителната система е скелетно-гредова конструкция. Стените са изпълнени от 

плътни тухли, хоризонталните подови конструкции са стоманобетонови плочи, които 

предават натоварванията на стоманобетоновия скелет на сградата и тухлените зидове 



изпълнени от плътни тухли. До кота нула външните сутеренни стени са бетонови. 

Покривът на сградата е многоскатен, изпълнен от дървена конструкция, върху нея 

положена дъсчена обшивка и керамични керемиди тип „марсилски“. 

Стълбищната клетка е с двураменно стълбище, стълбищните рамена и междуетажните 

площадки са изградени от стоманобетон, монолитно излети върху носещи тухлени 

зидове.  

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен           

клас B на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи.   

Технико-икономически показатели: 

Параметри – заснемане 

Кота корниз h=18,65 м. 

Кота било h=21,56 м. 

ЗП = 186,69 кв.м. 

РЗП = 1125,81 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Енергоспестяваща мяра 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Енергоспестяваща мяра 3: Топлинно изолиране на покрив 

Енергоспестяваща мяра 4: Топлинно изолиране на под 

Енергоспестяваща мяра 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на 

енергоспестяващо осветление 

Енергоспестяваща мяра 6: Ремонт на разпределителната тръбна мрежа на ВОИ и БГВ 

•  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                        

ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ 



Булстат 176802192, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2646/27.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 303 от 01.12.2015 г.–влязло 

в сила на 11.01.2016 г. 

Сградата е въведена е в експлоатация през 1934 г., ситуационно разположена, по 

устройствен и кадастрален план, в УПИ II-2, ГГЦ Зона „Г-12“ кв.541, част от свързано 

застрояване на калкан по северната граница на парцела до съседна сграда. Сградата е 

шест  етажна, един от който е полуподземен, останалите пет са надземни. Надземната 

част се състои от 5 жилищни етажа с по три апартамента и от подпокривно 

пространство с 16 бр. тавански помещения. Полуподземният етаж се състои от  мазета, 

абонатна станция. 

Сградата е със скелетно-гредова стоманобетонна конструкция. Стените са изпълнени от 

плътни единични тухли. До кота нула външните сутеренни стени са бетонови. 

Покривът на сградата е многоскатен изпълнен с дървена покривна конструкция, 

покривното покритие е изпълнено от керемиди тип „мизия”. Хоризонталните подови 

конструкции са стоманобетонови плочи, които предават натоварванията на 

стоманобетоновия скелет на сградата и тухлените зидове изпълнени от плътни тухли. 

Стълбата е права двураменна. Стълбищните рамена и междуетажни площадки са 

изградени от стоманобетон, монолитно излети върху носещи тухлени зидове. 

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен           

клас B  на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи.   

Технико-икономически показатели: 

Параметри – заснемане 

Кота корниз h1=17,90 м; h2=18,41 м. 

Кота било h1=20,93 м.; h2=22,23 м. 

ЗП= 296,41 кв.м. 

РЗП= 1824,12 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  



Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма  

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външните стени 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлоизолация на покрив 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

Енергоспестяваща мярка 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане 

на енергоспестяващо осветление 

Енергоспестяваща мярка 6: Ремонт на разпределителната тръбна мрежа на ВОИ и БГВ 

• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                       

ул. „Цар Симеон“ № 38“ 

Булстат 176810602, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2632/27.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 241 от 19.10.2015 г.–влязло 

в сила на 12.11.2015 г. 

Сградата е въведена в експлоатация 1939 год., ситуационно разположена, по 

устройствен и кадастрален план, в УПИ VII-1, кв. 525, ГГЦ Зона "Г-14". Сградата е 

разположен в ъглов парцел – на пресичането на ул. “Цар Симеон” и ул “Георги С. 

Раковски”., изградена като част от свързано застрояване, североизточният калкан е 

изцяло покрит. Източният калкан е покрит единствено в зоната на търговския етаж. 

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за  30-те години на миналия век, 

състои се от 4 надземни и 1 подземен етаж и подпокривно пространство. Надземната 

част се състои от 1 търговски етаж на ниво терен, 3 жилищни етажа с по три 

апартамента и подпокривно пространство. Подземният етаж се състои от мазета. В 

приземното ниво са разположени два магазина, офис, кафене и стълбищна клетка. 

Подпокривното пространство се състои от тавански помещения. Вентилацията и 

осветлението на таванските помещения е индиректно, чрез покривни прозорци. 

Сградата е със скелетно-гредова стоманобетонна конструкция. Стените са изпълнени от 

плътни единични тухли с дебелина на тухлената превръзка 25см. До кота нула 

външните сутеренни стени са бетонови. Подовите плочи са монолитни от 

стоманобетон.  Покривът на сградата е  четирискатен, със сложна конфигурация, с 

различни нива и наклони. Покривната конструкция е дървена и върху нея е положена 

дъсчена обшивка и керамични керемиди тип „мизия”. Стълбищната клетка е без 



асансьор. Стълбата е права трираменна. Стълбищните рамена и междуетажни 

площадки са изградени от стоманобетон, монолитно изляти върху носещи тухлени 

зидове.  Стълбището от последния етаж до подпокривното пространство е изпълнено от 

дървена конструкция. 

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен           

клас С на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи 

Технико-икономически показатели 

Параметри – заснемане  

Кота корниз h1=13,00 м; h2=13,92 м. 

Кота било h1=14,40 м; h2=15,80 м. 

ЗП = 222,70 кв.м.  

РЗП = 1264,87 кв.м.  

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

 

 

3. Обособена позиция №3 

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с 

административни адреси: 

• Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                                 

ул. „Оборище“ бл.123“ 



Булстат 176704517, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2637/27.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 281 от 16.11.2015 г. – 

влязло в сила на 09.01.2016г. 

Жилищна сграда въведена в експлоатация през 1997 год. ситуационно разположена, по 

устройствен и кадастрален план, в УПИ XIV – 459,460, кв. 153, ГГЦ Зона „Подуяне-

център“, част от свързано застрояване на калкан със съседна жилищна сграда от запад. 

Сградата се състои от седем надземни и един подземен етаж. Подземния се състои от 

мазета, абонатна станция и паркинг. На партерния етаж са разположени вход за 

жилищната част, стълбищна клетка с асансьор, гл ел. табло, един магазин, банков салон 

с трезор и 4 офиса. Всяко жилищно ниво се състои от по три апартамента, на последно 

ниво са разположени три мезонета - общо осемнадесет апартамента.  

Конструкцията е стоманобетонна монолитна със скелетно-гредова система. Покривната 

конструкция е стоманобетонна, покрита с бетонови керемиди. Ограждащите стени по 

периметъра на сградата в сутеренните нива са стоманобетонови, преграддните зидове 

са тухлени. Стълбищната клетка е с асансьор. Стълбата е права двураменна. 

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен            

клас B на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи.   

Технико-икономически показатели: 

Параметри – заснемане 

Кота корниз h=17,10 м. 

Кота било h1=21,86 м; h2=22,32 м. 

ЗП=381,84 кв.м. 

РЗП= 2741,39 кв.м. 

РЗП на доп. застрояване=43,06 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външните стени 



Енергоспестяваща мярка 2: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, остъклени с 

двоен стъклопакет 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлоизолация на покрив 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                               

ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“  

Булстат 176627825, одобрена за участие в Проекта, със сключен Договор за целево 

финансиране № ЕЕ2521/12.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 234 от 

16.10.2015 г. – влязло в сила на 04.12.2015 г. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1942г., ситуационно разположена, по 

устройствен и кадастрален план, в УПИ II-10, кв. 514, ГГЦ Зона „Г-14“. Сградата е 

четири етажна, един от който е полуподземен, останалите три са надземни. 

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. 

Стените са изпълнени от тухлена зидария от плътна единична тухла с δ= 25 см. и 

стоманобетонови елементи със същата дебелина. Носещите стени на сутерена са 

монолитни стоманобетонови. Разделителните стени между отделните помещения в 

сутерена са тухлени. Стълбището е двураменно. В полуподземеня етаж (сутерен) са 

разположени 8 бр. мазета, стълбищна клетка и обслужващи коридори. Жилищните 

етажи са с по 2 бр. апартаменти, в подпокривно пространство са разположени 

стълбищна клетка и шест броя тавански помещения. Покривът е многоскатен, изпълнен 

с дървена покривна конструкция, обшивка и покритие от керемиди. Има шест броя 

покривни прозорци.  

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен          

клас С на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи.   

Технико-икономически показатели 

Параметри – заснемане 

Кота корниз h=10,04 м. 

Кота било h=13,35 м. 

Застроена площ – 126,08 кв.м. 



РЗП –506,74 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуващата стара дограма  

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външните стени  

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на под  

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на покрив 

• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                        

ул. „Цар Симеон“ № 49“  

Булстат 176809468, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2530/12.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 338 от 16.12.2015 г.–влязло 

в сила на 29.01.2016 г. 

Жилищната сграда е съставена от два отделни входа. Вход А е построен 1910г., а вход 

Б - 1928г., ситуационно разположена, по устройствен и кадастрален план на ул. „Цар 

Симеон“ №49, в УПИ IX-7, ГГЦ Зона „Г-14“, кв. 18. Изградена е като част от свързано 

застрояване, на запад сградата има непокрит калкан, а от южната страна е отдръпната 

от границите на имота.  Сградата се състои от един сутерен, два жилищни етажа и едно 

подпокривно ниво. В сутерена са обособени мазета към всеки от апартаментите. На 

първи етаж във вход А са разположени магазин и един апартамент, а във вх.Б - два 

офиса и един апартамент. На втори етаж се помещават по един апартамент във всеки от 

входовете. В подпокривното пространство са обособени два апартамента. Сградата е с 

основи от каменна зидария, носещи тухлени стени и първа плоча- „Пруски свод” и 

гредоред, втора плоча и таван-гредоред. Покривите в сградата представляват пет типа, 

както следва: първи тип е скатен топъл покрив (ап.6), втори тип е скатен топъл покрив с 

каратаван (стълбищни клетки), трети тип – скатен топъл покрив с положен 

топлоизолационен материал тип минерална вата δ=15сm (ап. 3), четвърти тип - плосък 

топъл покрив (куполна част на ап.6), пети тип – плосък топъл покрив (куполни части на 

ап.3). Подовете в сградата представляват шест типа, както следва: първите четири типа 

са под над неотопляем сутерен, а останалите два типа са под върху земя. 



B извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен          

клас B на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи 

Технико-икономически показатели 

Параметри – заснемане      

Кота корниз h=7,60 м. 

Кота било  h1=10,20 м; h2=10,70 м; h3=10,54 м. 

ЗП = 305.00 кв.м. 

РЗП = 924.82 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

4. Обособена позиция №4 

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с 

административни адреси: 

•  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                              

ул. „Янко Сакъзов“ № 60“  

Булстат 176713384, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2642/27.07.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 229 от 16.10.2015 г.–влязло 

в сила на 12.11.2015 г. 

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 50-те години на миналия век. 

Въведена е в експлоатация през 1954 г.  Тя е част от свързано застрояване и е 

ограничена от двете страни с калкан, тип „пломба”. Сградата е ситуационно 

разположена, по устройствен и кадастрален план на ул.„Янко Сакъзов“ № 60, в УПИ 



XVI-16 , кв. 539, м. „ГГЦ- зона Г-12”. Жилищната сграда се състои от 6 надземни и 1 

полуподземен етаж. Надземната част се състои от 6 жилищни етажа и от подпокривно 

пространство. Полуподземният етаж се състои от  мазета, абонатна станция и 

трафопост. Всяко жилищно ниво се състои от по четири апартамента, освен първия. 

Подпокривното  пространство се състои от тавански помещения, сушилня и портиерно. 

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. 

Стените са изпълнени от керамични тухли. Покривната конструкция е дървена. В 

полуподземният етаж са разположени 23 мазета, абонатна станция, трафопост, мокро и 

мазе за инвентар. Външните стени са изпълнени от стоманобетон, а вътрешните от 

тухли. 

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен          

клас B на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи. 

Технико-икономически показатели 

Параметри – заснемане      

Кота корниз h1=19,25 м; h2=20,01 м.  

Кота било h=23,36 м. 

ЗП = 337,78 кв.м. 

РЗП = 2402,20 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  

Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външни стени  

Енергоспестяваща мярка 2: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, остъклени с 

двоен стъклопакет 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

• „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,                               

ул. „Шипка“ № 35“  



Булстат 176713384, със сключен Договор за целево финансиране № 

ЕЕ2682/01.09.2016 г. и издадено Разрешение за строеж № 119 от 30.06.2016 г.–влязло 

в сила на 19.08.2016 г. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1936 година, ситуационно е разположена, по 

устройствен и кадастрален план на ул. Шипка №35; в УПИ XI-14, ГГЦ Зона „Г-12“,  кв. 

557.  

Разположена е на калкан от Изток и Запад, като фугите със съседните сгради не са 

оформени и обработени. Сграда се състои от 6 надземни и 1 полуподземен етаж. 

Сградата се състои от жилищни етажи разделени на две нива /полу етажи/ 

полуподземен етаж и подпокривно пространство. Полуподземният етаж се състои от  

мазета, абонатна станция. Подпокривното  пространство се състои от тавански 

помещения. Сградата е със скелетно-гредова стоманобетонна конструкция. Стените са 

изпълнени от плътни единични тухли.  Покривната конструкция е  дървена, покрита с 

керемиди.  До кота нула външните сутеренни стени са бетонови. Покривът е изпълнен 

от дървена конструкция. Покривът на сградата е многоскатен с било, покривното 

покритие е изпълнено от керемиди тип „мизия”. Стълбата е права двураменна. 

Стълбищните рамена и междуетажни площадки са изградени от стоманобетон, 

монолитно излети върху носещи тухлени зидове.  

С извършване на строително-монтажни работи предвидени за достигане на енергиен           

клас C   на сградата не се засягат носещи конструктивни елементи. 

Технико-икономически показатели 

Параметри – заснемане      

Кота корниз h1=15,85 м; h2=16,85 м;  h3=18,00 м. 

Кота било h1=19,10 м; h2=20,45 м. 

ЗП = 294,76 кв.м. 

РЗП = 1807,77 кв.м. 

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно 

допустимия са предвидени да се изпълнят следните мерки:  



Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, остъклени с 

двоен стъклопакет  

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

Енергоспестяваща мярка 5: Ремонт на разпределителна тръбна мрежа на ВОИ и БГВ 

5. Обособена позиция №5 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради                          

(по обособена позиция 1), а именно: 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“;   

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“;  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“    
 

6. Обособена позиция №6 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради                          

(по обособена позиция 2), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“ 
 

7. Обособена позиция №7 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради                          

(по обособена позиция 3), а именно:  



− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“  

8. Обособена позиция №8  

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради                          

(по обособена позиция 4), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“  

9. Обособена позиция №9 

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена                 

позиция 1), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“ 
 

10. Обособена позиция №10 

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена              

позиция 2), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ 



− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“ 

 

11. Обособена позиция №11 

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена                   

позиция 3), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“  
 

12. Обособена позиция №12 

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена                

позиция 4), а именно:  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“  

− „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“  

2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

В офертата на участникът се представя ценово предложение за изпълнението на 

всяка отделна сграда от обособената позиция, съгласно приложените количествено-

стойности сметки /КСС/. Стойността за изпълнение общо за всички сгради /в една 

обособена позиция/ не трябва да надвишава прогнозната стойност по съответната 

обособена позиция. 

2.1. Прогнозна стойност на поръчката е до 1 989 941,35 лева (един милион 

деветстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един лева и тридесет 

и пет стотинки) без ДДС в това число за: 



1. Първа обособена позиция: 497 208,25 лева без ДДС. /включени непредвидени                 

разходи до 10 %/. 

2. Втора обособена позиция: 484 702,00 лева без ДДС. /включени непредвидени             

разходи до 10 %/.  

3. Трета обособена позиция: 479 889,25 лева без ДДС. /включени непредвидени                

разходи до 10 %/.  

4. Четвърта обособена позиция: 484 146,55 лева без ДДС. /включени непредвидени 

разходи до 10 %/. 

5. Пета обособена позиция: 7 566,21 лева без ДДС. 

6. Шеста обособена позиция: 7 375,90 лева без ДДС. 

7. Седма обособена позиция: 7 302,66 лева без ДДС. 

8. Осма обособена позиция: 7 367,45 лева без ДДС. 

9. Девета обособена позиция: 3 675,02 лева без ДДС. 

10. Десета обособена позиция: 3 582,58 лева без ДДС. 

11. Единадесета обособена позиция: 3 547,01 лева без ДДС. 

12. Дванадесета обособена позиция: 3 578,47 лева без ДДС. 

  

2.2. Начин на плащане  

 Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени 

по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради", а разплащането по дейности ще става чрез администрацията на 

район „Оборище” на СО и на база на механизма за разплащане, описан в 

Методическите                                указания по Националната програма, публикувани на 

интернет-страницата                                на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство: http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 и съгласно 

проекта на договор към документацията за участие. 

3. Обособени позиции 

3.1. Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена 

позиция по настоящата поръчка. 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите 

4.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 

http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117


5. Срок за изпълнение на обществената поръчка 

В своето предложение участникът представя срок за изпълнение за всяка 

отделна сграда от обособената позиция, като времето за изпълнение общо за всички 

сгради /в една обособена позиция/ не трябва да надвишава максималния срок на 

съответната обособена позиция. 

5.1. Максималният срок за изпълнение по обособените позиции е както следва:  

1. Обособена позиция № 1 – 150 кал. дни от подписването на протокол за откриване 

на строителната площадка и приключва с изпълнение на  СМР, включително 

времето до датата на подписване на Констативен акт обр.15;  

2. Обособена позиция №2  – 150 кал. дни от подписването на протокол за откриване 

на строителната площадка и приключва с изпълнение на  СМР, включително 

времето до датата на подписване на Констативен акт обр.15;  

3. Обособена позиция №3 – 150 кал. дни от подписването на протокол за откриване на 

строителната площадка и приключва с изпълнение на  СМР, включително времето 

до датата на подписване на Констативен акт обр.15; 

4. Обособена позиция №4 – 150 кал. дни от подписването на протокол за откриване на 

строителната площадка и приключва с изпълнение на  СМР, включително времето 

до датата на подписване на Констативен акт обр.15; 

5. Обособена позиция №5 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

6. Обособена позиция №6 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

7. Обособена позиция №7 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

8. Обособена позиция №8 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

9. Обособена позиция №9 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 



10. Обособена позиция №10 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни 

след въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на 

отделните дейности съгласно техническото предложение на участника. 

11. Обособена позиция №11 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни 

след въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на 

отделните дейности съгласно техническото предложение на участника. 

12. Обособена позиция №12 – от регистрационния индекс до не по-късно от 30 дни 

след въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на 

отделните дейности съгласно техническото предложение на участника. 

РАЗДЕЛ IІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

6. При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически 

спецификации: 

6.1. Изискванията на действащото законодателство. 

            6.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по 

всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1) и 

Количествените сметки /КС/, представляващи Приложение № 2 към настоящата 

документация.  

           6.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва 

да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 

приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите 

стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат 

международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани 

европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо 

одобрение.  

6.4. Общи и специфични изисквания към строителните продукти 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни 

за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 



вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и 

реконструкции на сградите. 

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукти:  

• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 

експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 

характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към 

строежите;  

• „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които 

трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

• „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

• „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени 

характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за 

съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 

декември 2006г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти. 

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 

посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за 

безопасност на български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 

305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за 

експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 



2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, 

когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 

определени. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само 

такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 

характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на 

енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, 

изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на 

стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение 

на консумацията на енергия и на други ресурси.  

6.4.1. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики 

на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите. 

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, 

и др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта. 

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на 

съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат 

топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на 

нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между 



изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от 

това изискване е направена в табл. 1: 

Таблица 1 Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, 
регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност 

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г. 

Код на 
област* Продуктова област 

Връзка с показатели за разход на енергия от 
наредбата за енергийните характеристики на 

сградите 

2 
Врати, прозорци, капаци, врати за 
промишлени и търговски сгради и за 
гаражи и свързаният с тях обков 

коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ 
m2K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW) 

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух 
(kW) 

4 
Продукти за топлоизолация. 
Комбинирани изолационни 
комплекти/системи 

коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(W/ m2K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW) 

14 Дървесни плочи (панели) и елементи коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(W/ m2K) 

17 
Зидария и свързани с нея продукти. 
блокове за зидария, строителни 
разтвори, стенни връзки 

коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(W/ m2K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW) 

22 
Покривни покрития, горно осветление, 
покривни прозорци и спомагателни 
продукти, покривни комплекти 

коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ 
m2K); 

коефициент на топлопреминаване през покрива (W/ 
m2K) 

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух 
(kW) 

25 Строителни лепила 

коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(W/ m2K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW) 

27 
Устройства за отопление  
(отоплителни тела от всякакъв тип 
като елементи от система) 

- коефициент на полезно действие на преноса на 
топлина от източника до отоплявания и/ или 
охлаждания обем на сградата (%); 

- коефициент на полезно действие на генератора на 
топлина и/ или студ (%); 

34 Строителни комплекти, компоненти, 
предварително изготвени елементи 

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/ m2); 

Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – продукти, 



 
6.4.2. Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г. 

потребяващи енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени 
изисквания във връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС 

1 Лампи за осветление общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ m3) 

2 Автономни климатизатори 

коефициент на трансформация на генератора на 
топлина и/ или студ 

топлинна мощност на системата за отопление (kW) 

топлинна мощност на системата за охлаждане (kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/m2) 

3 Водогрейни котли за отопление и БГВ 
(вкл. изгарящи пелети и дърва) 

топлинна мощност на системата за отопление (kW); 

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/m2) 

4 Слънчеви колектори 

топлинна мощност на системата за гореща вода (kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/m2) 

5 Абонатни станции (комплекти) 

топлинна мощност на системата за отопление (kW) 

топлинна мощност на системата за БГВ (kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/m2 

6 Водоохлаждащи агрегати и 
въздухоохладители 

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/m2) 

7 Термопомпи (комплекти) 
общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/ m2 

9 Рекуператори на топлина 
общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/m2) 

Таблица 2 Технически спецификации в конкретната продуктова област 

No Продуктова област Продукти Стандарти в конкретната тематична област 

1 

Врати, прозорци, 
капаци, врати за 
промишлени и 
търговски сгради и 
за гаражи и 
свързаният с тях 
обков 

 

 

 

Сглобяеми 

готови за 

БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и 
търговски сгради и за гаражи 

стандарт за продукт  

БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци  

стандарт за продукт, технически характеристики  



монтаж 

елементи 

Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за 
устойчивост на огън и/или пропускане на дим 

БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени 
системи за жилищни сгради  

 

2 

Продукти за 
топлоизолация. 
Комбинирани 
изолационни 
комплекти/системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полистирени 

Вати 

Дървесни  

Влакна 

Минерални 

топлоизолационни 
плочи 

БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в 
заводски условия 

БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в 
заводски условия 

БДС EN  13166 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в 
заводски условия 

БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски 
условия 

БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради 
Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски 
условия 

БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в 
заводски условия 

БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски 
условия 

БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски 
условия 

БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. 
продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски 
условия.  

БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на 
строителни компоненти и строителни елементи. Температура 
на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична 
влажност на повърхността и конденз в пукнатини. 
Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011) 

БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните 
конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. 
Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни 
стойности 

ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи 

3 

Зидария и свързани 
с нея продукти. 
блокове за зидария, 
строителни 
разтвори, стенни 
връзки 

 

 

 

 

 

 

БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария 

БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: 
Глинени блокове за зидария  

Национално приложение (NА) 

БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: 
Калциево-силикатни блокове за зидария 

БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: 



 

 

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната 
програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за 

сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради 

№ 
по 
ред 

Видове ограждащи конструкции и елементи  

U, W/m2K 

за сгради със среднообемна вътрешна 
температура  

θ i ≥ 15 0С 

1. Външни стени, граничещи с външен въздух  0,28 

2. 

Стени на отопляемо пространство, граничещи с 
неотопляемо пространство, когато разликата между 
среднообемната температура на отопляемото и 
неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 
5 0С 

0,50 

3. Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи 
със земята  0,60 

4. Подова плоча над неотопляем подземен етаж 0,50 

5. Под на отопляемо пространство, директно граничещ със 
земята в сграда без подземен етаж  0,40 

6. Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята  0,45 

 

Тухли 

Камък 

Газобетон 

Калциево-силикатни блокове за зидария 

БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 
4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон 

БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: 
Блокове за зидария от автоклавен газобетон 

БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария  

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък 

БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария  

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък 

БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за 
определяне на изчислителни топлинни стойности 

4 

Покривни покрития, 
горно осветление, 
покривни прозорци 
и спомагателни 
продукти, покривни 
комплекти 

Стъкло и  

Рамки от 

PVC или  

Алуминий 

или дърво 

БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и 
приспособления 

 



7. 
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен 
въздух, под над проходи или над други открити 
пространства, еркери  

0,25 

8. Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или 
със земята, при вградено площно отопление 0,40 

9. 

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой 
с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен 
покрив с отоплявано подпокривно пространство, 
предназначено за обитаване  

0,25 

10. 

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с 
въздушен слой с  дебелина   
δ > 0,30 m  
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или 
невентилиран наклонен/скатен покрив със или без 
вертикални ограждащи елементи в подпокривното 
пространство  

0,30 

11. Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух 2,2 

12. Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство 3,5 

 
 

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през 
прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради, които се използват 

за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите 

№ 
по 
ред 

Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система Uw, W/m2K 

1. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид 
(PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип 
отваряемост с рамка от PVC 

1,4 

2. 
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за 
всеки тип отваряемост с рамка от дърво 

1,6/1,8 

3. Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат 

2,0 



топлинен мост 

4. Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,75/1,9 

 

6.4.3. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на 

строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и 

екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с 

такива продукти 

Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за 

топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най-

малко следните елементи: 

• Негорим, стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени 

условия на изпитване.  

или 

• Негорим, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K, със съответна плътност при определени 

условия на изпитване. 

или 

• Фасадни плоскости от минерална вата - λ ≤ 0,040 W/m.K, със съответна 

плътност при определени условия на изпитване. 

или 

• Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - 

коефициент на топлопроводност  λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия на 

изпитване. 

• Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,045 W/m.K, при определени 

условия на изпитване. 

 



За EPS и XPS се препоръчва да се декларират също: деформация при определени 

условия на натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън 

перпендикулярно на повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; 

продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и 

пренасяне на водни пари; динамичнa коравина; реакция на огън; клас на горимост – 

по норми за съответното предназначение в сградата. 

За вати се препоръчва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност 

на размерите при определена температура и при определена влажност на въздуха; 

динамична якост; свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата част; 

клас на горимост – А1. 

Топлоизолационните  продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с 

конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде 

оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната 

плътност. 

• еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, 

съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния 

топлоизолационен продукт; 

• еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на 

топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми 

елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за 

декоративни детайли; 

• армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в 

топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна 

система; 

• импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които 

ще бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или 

силиконови продукти според конкретното предназначение; 

• отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, 

комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с 

различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на 

продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши 



климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу 

мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно 

архитектурен проект на сградата. 

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в техническия 

проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с 

техническите параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в 

енергийното обследване.  

Посочените по-горе топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са 

препоръчителни и не изчерпват приложението на други продукти, които отговарят на 

приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект. 

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект 

са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на 

топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, 

разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на 

архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.  

В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно 

коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, 

които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното 

предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния 

проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от 

обследването за енергийна ефективност.  

6.4.4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи  

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради 

се представя в част архитектурна на инвестиционния проект. 

Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите 

и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с 

характерните детайли, а така също се задават минималните експлоатационни 

показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти. 

Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно 

детайли за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, 

отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната 



повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, 

покриви с променящ се наклон и др. В  работния проект се дават и изискванията към 

строителните продукти, и към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или 

на хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект; предписания за 

извършване на водна проба и изискванията за поддържане по време на експлоатация. 

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и 

хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на 

нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на 

продуктите и предвидените им функции и предназначение.  

Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на 

хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и 

съоръжения и за които в наредбата са определени физико-механични характеристики, 

са съответно на база на:  

• огъваеми битумни мушами;  

• пластмасови и каучукови мушами;  

• битумнополимерни състави; 

• течни полимерни състави; 

• циментнополимерни състави. 

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви 

на сгради и съоръжения се избира в зависимост от: 

• техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа; 

• вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, 

основно обновяване или преустройство; 

• вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, 

циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.); 

• компонентите (слоевете) на хидроизолационната система; 

• вида и начина на водоотвеждането; 

• използваемостта на покрива. 



6.4.5. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени 

прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите. 

В съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение 

и икономия на енергия в сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените 

на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от 

изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 

и БДС  EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за: 

• коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в 

W/m2K; 

• коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в 

W/m2K; 

• коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K; 

• коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g); 

• радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и 

спектрална характеристика; 

• въздухопропускливостта на образеца; 

• водонепропускливостта; 

• защитата от шум. 

6.4.6. Технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви 

колектори за системи, оползотворяващи слънчева енергия за загряване на вода за 

битови нужди в сградата. 

С отчитане нивото на технологиите препоръчителни за техническите спецификации са 

следните изисквания: 

6.4.6.1. Плоски слънчеви колектори 

• Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

• Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

• Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 5 Вт/м2К ) 

• Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско 

съдържание на желязо 



• Работно налягане на колектора – 6 бара  

6.4.6.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори 

• Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

• Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

• Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 1,5  Вт/м2К ) 

6.4.7. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, 

потребяващи енергия (осветление и уреди). 

6.4.7.1. Светлинен поток за консумирана мощност на източника на светлина или 

светлинен добив на източника за вграждане в осветителите: 

• Компактни флуоресцентни осветители не по-малко от   70 lm/W; 

• Флуоресцентни осветители не по-малко от  70 lm/W; 

• Натриеви осветители не по-малко от  120 lm/W; 

• Метал-халогенидни осветители: не по-малко от  60 lm/W; 

6.4.7.2. Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите – за 

светодиодни - не по-малко от  60 lm/W; 

Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 

874/2012. 

Енергиен клас на баласта - съгласно Регламент (ЕО) 245/2009 и Регламент 

(ЕО) 347/2010. 

Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой 

осветители отказват напълно: 

Компактни флуоресцентни осветители: 50%  не по-малко от 20 000 часа; 

Флуоресцентни осветители 50%  не по-малко от 15 000 часа; 

Натриеви осветители 50%  не по-малко от 15 000 часа.  

Намаляване на светлинния поток - за светодиодни осветители: • не повече от 

30 % за не по-малко от 50 000 часа 

Всички светлотехнически параметри на осветителя  се удостоверяват с 

протокол от изпитвателна лаборатория. 



В случаите когато се ползва самостоятелно източник на светлина за директна 

замяна, неговите технически параметри се удостоверяват, като изрично се 

подчертава, че става въпрос за използван светлинен източник, а не за осветител.  

6.4.8. Технически изисквания към термопомпи  

Техническите изисквани се отнасят за минимален COP (коефициент на преобразуване 

на енергията). Според вида на термопомпата се препоръчват да се залагат следните 

изисквания: 

 Вид на термопомпата:   СОР: 

Солов разтвор - вода    - 3.5  

 Вода – вода      - 4.0  

 Въздух – въздух     - 3.5 

 Въздух - вода     - 3.5  

 Директен обмен земя, свързана с вода - 4.0 

6.4.9. Технически изисквания към водогрейни котли  

Вид на котела 
Мощност 

(kW) 

КПД при 

номинална мощност 

КПД при 

частичен товар 

средна 
температура 

на 

водата (в °С) 

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %  

средна  

температура на 

водата  (в °С) 

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %  

Стандартни котли 4 - 400  70  >= 84+2 logPn >= 50  >= 80+3 logPn 

Нискотемпера-
турни котли (1) 4 - 400  70  >= 87,5+1,5 

logPn 40  >= 87,5+1,5 logPn 

Газо- 
кондензиращи 
котли 

4 - 400  70  >= 91+1 logPn 30 (2) >= 97+1 logPn 

Подобрени 
кондензацион 

ни котли 
4-400 70 

 

94,0 +1,0 * 
logPn 

  

 Година на 
производство  



Котли на биомаса 
с естествена тяга  

Произведени 
преди 1978 70 78,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 50 72,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000) 

Произведени 
1978-1994 70 80,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 50 75,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000) 

Произведени 
след 1994 70 81,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 50 77,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000) 

Котли на биомаса 
с изкуствена тяга 

Произведени 
преди 1978 70 80,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 50 75,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000) 

Произведени 
1978-1986 70 82,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 50 77,5 +3,0 * 
log(ФPn/1000) 

Произведени 
1986-1994 70 84,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 50 80,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000) 

Произведени 
след 1994 70 85,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000)(3)  81,5 +3,0 * 
log(ФPn/1000) 

(1) Включително кондензиращи котли, използващи течни горива. 
(2) Температура на захранващата вода в котела. 
(3)  Топлинна мощност на котела при номинално налягане 

 

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, 

тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон 

следва да се има предвид и еквивалент на същите. 

6.Б. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

• Упражняване на строителен надзор по време на строителството, 

съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен 

обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: 

- законосъобразно започване на строежа; 

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и 



техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 

среда по време на строителството; 

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството; 

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 

нормите за безопасност; 

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР; 

 
• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба 

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

строителството; 

 
• Откриване на строителната площадка и определяне на строителната 

линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 

от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 

2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 
• Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-

дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, 

РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда; 

 
• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за 

етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. 

 
• Предоставяне пред Възложителя на едномесечни отчети и 

окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение 

на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности 



(видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен 

надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има 

такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.  

 
• Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от 

ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация или 

Разрешение за ползване, включително технически паспорти, съгласно Наредба 

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

 
• Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската 

администрация/ДНСК/ 

 

6.В. Инвеститорски контрол по време на строителството 
 

• Упражняване на контролни дейности при изпълнение на строителството:  

• Упражняване на контрол на строителния процес, вкл. контрол на количествата, 

качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни 

продукти с проектната документация и договорите за изпълнение; 

• Подписване на протокол за приемане на техническия/работния проект, 

протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване 

годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на 

изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна 

реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата. 

• Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен 

стандарт, тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или 

технически еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите. 

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

7. Общи изисквания към участниците в процедурата 
 7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  

български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или 

услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 



 7.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва 

от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 

акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната 

форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

 7.4. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или 

друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна 

отговорност между участниците в обединението.  

 7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да 

бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

    7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и 

при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 

уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за 

възлагане на настоящата обществена поръчка; 

7.7. Подизпълнители 

7.7.1  Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  



7.7.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата.  

7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т.7.7. 2. 

 7.7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

7.7.5. Разплащанията по 7.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

7.7.6 Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

7.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.7.7.4., когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

7.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане 

на поръчката.  

7.7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

7.7.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите 

на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

7.7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително 

по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 

изпълнените до момента дейности.  



7.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. 

заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в 

тридневен срок от тяхното сключване. 

7.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

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

оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

7.9. Свързани лица по смисъла на паргр.2,т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да 

бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

7.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, 

т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и  т.4  от ЗОП. 

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;  

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 

на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 

защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната 

хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

7.11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, 

т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 



техните действителни собственици, включително следва да представи Декларация 

Образец №7А. 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност:  

8.1 За обособени позиции от 1 до 4: Участникът трябва да е вписан в Централния 

регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е 

вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е 

установен за посочения обхват на дейности. 

8.2. За доказване на професионалната годност за обособени позиции от 1 до 4 

участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 

поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.1 съобразно националните 

база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен са длъжни да предоставят информацията. 

8.3. За обособени позиции от 5 до 8: Участникът да притежава валидно 

Удостоверение/Лиценз  съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски 

услуги по чл.166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно 

чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи 

документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

удостоверяващ правото да извършват такава дейност. 

8.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 

поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата пот.8.3 съобразно националните 

база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен  са длъжни да предоставят информацията. 

8.5. За обособени позиции от 9 до 12 не се поставят изисквания към участниците 

относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност. 



9. Икономически и финансови изисквания към участниците 

9.1. За обособени позиции от 1 до 4. 

9.1. Всеки участник трябва да е реализирал: 

• За обособена позиция 1 - минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните 

обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 

497 000 лева (четиристотин деветдесет и седем хиляди лева), от който 248 000 

лева (двеста четиридесет и осем хиляди лева) в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката. 

• За обособена позиция 2 - минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните 

обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 

484 000 лева (четиристотини осемдесет и четири хиляди лева), от който  242 000 

лева (двеста четиридесет и две хиляди лева) в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката. 

• За обособена позиция 3 - минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните 

обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 

479 000 лева (четиристотин седемдесет и девет хиляди лева), от който 239 000 

лева (двеста тридесет и девет хиляди лева) в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката. 

• За обособена позиция 4 - минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните 

обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 

484 000 лева (четиристотин осемдесет и четири хиляди лева), от който  242 000 

лева (двеста  четиридесет и две хиляди лева) в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката. 



• За обособени позиции от 5 до 8 няма изисквания за икономическо и 

финансово състояние на участниците.  

• За обособени позиции от 9 до 12 няма изисквания за икономическо и 

финансово състояние на участниците.  

9.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 

поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.9.1 и годишния финансов отчет 

(ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от 

законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите 

от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си 

състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

10. Технически възможности и квалификации 

За обособени позиции от 1 до 4. 

10.1. За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение 

на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е 

изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на  

поръчката 

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за 

преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или 

строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, 

включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на 

покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - 

подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация. 

10.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1 

за строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено 

в съответствие с нормативните изисквания; 



10.3. За изпълнение на строителството: Участникът трябва да разполага с 

инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

Ръководител на екипа: •Висше образов. с професионална квалификация "строителен 

инженер" или еквивалентна. •Професион. опит в технич. ръководство най-малко на 

един въведен в експлоатация строит. обект. •Седем години опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност. 

Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ 

или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител. 

Специалист по електротехника: •Средно образов. с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. •Три 

години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.  

Специалист по водоснабдяване и канализация: •Средно образов. с четиригодишен курс 

на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и 

канализация" или еквивалентна. •Три години опит в упражняване на професионалната 

си квалификация/специалност.  

Специалист по отопление и вентилация: •Средно образов. с четиригодишен курс на 

обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или 

еквивалентна. •Три години опит в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност.  

Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: •Висше образов. с 

професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. 

•Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност или еквивалент.  

 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на 

обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на 

специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на 

дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 



обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба 

№ 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или 

еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и 

безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.  

10.4. За изпълнение на строителството: Участникът предоставя (декларира) в 

Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за 

обстоятелствата по т.10.3. за инженерно-техническият персонал, в който посочва 

образователната и професионална квалификация и опит на лицата.  

10.5. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва 

минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле.  

10.6. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.5. за 

разполагаемото техническо оборудване, което ще ползва. 

10.7.  Участникът да прилага : 

1.Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват 

включващ строително-монтажни работи; 

2. Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или 

еквивалентна. 

10.8. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.7. за прилагане 

на: 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 

или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 

2. Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или 

еквивалент; 

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серияевропейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 



Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната 

акредитация на  органи за оценяване на съответствието. 

10.9.Участникът да прилага : 

1.Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват 

включващ строително-монтажни работи; 

2. Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или 

еквивалентна. 

10.10. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.9. за прилагане 

на: 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 

или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 

2. Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или 

еквивалент; 

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната 

акредитация на  органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.  

За обособени позиции от 5 до 8. 
 
10.11.  Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 

3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една 

услуга по упражняване строителен надзор на най-малко един обекта за преустройство 

и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови 

сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ. 



10.12. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.11. за услугите, 

за упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано 

от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участиците). 

За обособени позиции от 9 до 12. 

10.13. Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол 

самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по 

осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен 

надзор 

10.14. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.13 за услугите, 

осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен 

надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга. 

10.15. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

• Ръководител на екип: минимална образователно - квалификационна степен 

магистър, инженер специалност „ПГС/ССС” или архитект, специалност 

„Архитектура“, или еквивалентна,  опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на 

минимум 1 /един/ сходен обект; 

• Двама експерти – с  минимална образователно - квалификационна степен 

– с р е д н о  и л и  в и с ш е  с т р о и т е л н о - т е х н и ч е с к о  

о б р а з о в а н и е , опит в осъществяване на инвеститорски контрол 

самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 

сходен обект; 

*Под сходен обект /за доказване опита на експертите/ следва да се разбира 

обект с въвеждане на  енергоефективни мерки в съществуващи или 



новопостроени жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни 

работи  по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася 

се за всички обособени позиции/. 

10.16. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.15. 

11. Използване на капацитета на трети лица.  

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

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

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет.  

11.3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения.  

11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

11.5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то 

не отговаря на някое от условията по т.11.4.  

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

11.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети 

лица при спазване на условията по т.11.2 – 11.4. 

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 



включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединение.  

13. Съдържание на офертите и изисквания:  

13.1. Офертата включва:  

13.1. 1. опис на съдържанието;  

13.1.2. техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

б) За обособена позиция от 1 до 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“, в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено 

по Образец №1 - за  позицията за която се подава Оферта, включващо срок за 

изпълнение на СМР, за всяка сграда от обособената позиция, подробно описание на 

изпълнението на поръчката, описание на материалите, които ще се използват в 

строителството и предложение за гаранционен срок за извършените СМР. В 

предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че 

предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен календарен план – 

график за обособената позиция. Графикът следва да е разработен за всяка сграда 

отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. Да 

бъдат съобразени изискванията на чл. 4. (1) от НАРЕДБА № 1 за обществения ред на 

територията на Столична община и разпоредбите на Закон за управление на етажната 

собственост. 

Към техническото предложение се прилагат Сертификати/Декларации за съответствие, 

издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, 

удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации 

и стандарти.  

Техническото предложение трябва да е в пълно съответствие с техническата 

спецификация и документацията. 



Важно! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не се е съобразил с 

изискванията на Възложителя, отразени в т.13.1.2, буква“б”. 

За обособена позиция от 5 до 8 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

изготвено по Образец №1А - за позициията за която се подава Оферта, 

За обособена позиция от 9 до 12 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

изготвено по Образец №1Б - за позициията за която се подава Оферта, 
 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №2;  

г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;  

д ) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд - Образец №4; 

е) Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец №5; 

13.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 

лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.  Когато участикът 

е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от 

участниците в обединението. 

 13.1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

13.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), 

от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията 

на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете 

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

документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка;  



13.1.6. Ценово предложение - Образец № 6, 6А - 6Б за позициията за която се подава 

Оферта. Към ценовото предложение - Образец № 6, се прилага количествено-

стойностна сметка - Приложение за всяка сграда от обособена позиция, която е 

неразделна част от плик “Предлагани ценови параметри” от офертата на 

участника. 

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 

изписаната с думи. 

 В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение 

на поръчката в описания вид и обхват.  

13.1.7. Образец № 7 – декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 

от ЗОП. 

13.1.8. Образец № 7А – по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

13.1.9. Образец № 7Б Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и 

строителната площадка  

14. Подаване на оферта  

14.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или 

от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес бул. „Мадрид“ №1 

14.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на 

участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;  адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието 

на поръчката и обособената позиция за която се подават документите.  

14.3. Опаковката включва документите по т. 13, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение по т. 13.1.6. 

14.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. 



14.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, 

като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са 

включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на 

председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията 

15. Критерият за оценка на предложенията е  „най-ниска цена“.  

16. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:  

16.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на 

договора за обществена поръчка без включен ДДС. 

16.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:  

16.2.1. парична сума; 

16.2.2. банкова гаранция; 

16.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя.  

16.3. Гаранцията по т. 16.2.1 или 16.2.2 може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

16.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства.  

16.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

16.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 



16.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната 

сума се внася по сметка IBAN: BG 40 SOMB 9130 33 2630 5401, BIC: SOMBBGSF, към 

„Общинска банка“ АД, клон „Врабча“  ул. „Врабча“ №6. 

16.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова 

гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо 

писмено поискване,  в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил 

задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.  

16.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

17.  Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник 

по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване 

на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в 

съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП. 

18. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към 

строителството, предмет на поръчката, както следва: 

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес: www.nap.bg 

- Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите 

Информационен център на МОСВ: 

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 

Телефон: 02/ 940 6331 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

http://www.nap.bg/page?id=178
http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/


- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 02/8119 443 

 

ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ 

Участникът представя декларация, че е извършил оглед на обектите, която 

прилага към своята оферта по образец № 7Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mlsp.government.bg/
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