
ДОГОВОР

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. Даниел Панов -  Кмет на Общината, в качеството си на Довереник на Сдружение на 
собствениците „Филип Тотю 1542“, гр. Велико Търново, Филип Тотю №15 вх. А, Б и В, 
ЕИК: 176870916, МОЛ: Цветанка Калчева и Сдружение на собствениците
„Филип Тотю 1543“, гр. Велико Търново, Филип Тотю №17 вх. А, Б и В, ЕИК: 176914216, 
МОЛ: Христо Димитров, и

2 Консорциум „Инфраструктура“, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с ЕИК
176928113, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, пощ. код: 5000, 
улица „Магистрална“ №3, ет.4, телефон: 062/588004, ел. поща:
planexinfrastructure@abv.bg, представляван от Кристиян Дешков, в качеството му на на 
представляващ консорциума с партньори: „Планекс Инфраструктура“ ООД с ЕИК -  
202694924 със седалище и адрес на управление: гр. В. Търново, ул. „Магистрална“ №3, 
представлявано от управителя Кристиян Дешков и „Планекс“ ЕООД с ЕИК -  813087785 
със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Д. Икономов“, № 21, представлявано 
от Христо Димитров, от друга страна

В изпълнение на Заповед № РД 22-561/07.04.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Проектиране 
и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община В. Търново по обособени позиции:

Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В;

и открита с Решение № РД 24-67 от 02.12.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, с 
публикувано обявление с Ш 760814 на дата 05.12.2016 г. и решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация с ID 763266 и решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с Ш 765207 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2016-0041, с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https ://wv/w.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvochd 448, на основание 112. ал.1 от Закона за обществените 
поръчки,

днес на дата: .>$9.:$£..£р/. се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
възмездно „Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
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многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по 
обособени позиции:

Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В,

по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. «б» от Закона за обществените поръчки, за обновяване 
за енергийна ефективност.

(2) Предметът на договора включва изпълнение на следните дейностите:
а. Изготвяне на работен проект за изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки по 
конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, съгласно Техническо задание 
и спецификация, представляваща Приложение № 1 и неразделна част от настоящия 
договор, включително съгласуване на проектите със съответните контролни органи в 
случаите, в които се изисква.
б. Изпълнение на необходимите енергоспестяващи мерки и мерки по конструктивно 
възстановяване/усилване/основен ремонт на сградата.
в. Осъществяване на авторски надзор при условията на техническото задание и 
спецификация.

(3) Дейностите по ал. 2 се изпълняват след възлагане чрез Възлагателно писмо за 
осигурено финансиране

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Работният проект следва да бъде изготвен, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 
от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от дейностите, 
предписани за изпълнение и посочени в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Проектът следва да бъде придружен с подробни количество-стойностни 
сметки по приложимите части. В обяснителните записки към проекта следва подробно 
да бъдат описани необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически 
показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 
изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с 
действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.

(3) Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички 
експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, одобрен от главния 
архитект на Общината, както и следва да бъде издадено разрешение за строеж, когато е 
необходимо, съгласно ЗУТ.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни строително-монтажните дейности за 
обновяване за енергийна ефективност в сградата посочена в чл. 1, в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а 
от ЗУТ.

(2) Строителните и монтажните работи трябва да бъдат извършени със строителни 
материали, съоръжения и оборудване, които да отговарят на изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продуктите и НАРЕДБА за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 106 от 
27.12.2006 г.).
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(3) Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 
съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Областните управители подписват следните актове и протоколи за установяване на 
обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството: 
Протокол за откриване на строителна площадка (приложение №2), Акт за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10), Акт за 
установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 
продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените 
в т. 10 други случаи (приложение №11) и Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (част, етап от него) (Приложение №15).

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да доставя само строителни продукти, които 
притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 
инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградата със 
съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, 
норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 
строителство.

(2) Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор 
на строежа.

Ш. ФИНАНСИРАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 5. Настоящият договор се сключва във връзка с Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 
18/02.02.2015 г.

Чл. 6. Разплащането на договора ще се извършват чрез Българска банка за 
развитие.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) Общото възнаграждение по договора е 1 040 000,00 лв. (словом: Един милион и 
четиридесет хиляди лева) без Д Д С , 1 248 000,00 лв. (словом: един милион двеста 
четиридесет и осем хиляди лева) с Д Д С  и включва общата цена за изпълнение на 
дейностите по чл. 1 за обекта на Сдружение на собствениците с административен 
адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В, в размер на 
520 000,00 лв. (словом: Петстотин и двадесет хиляди лева) без Д Д С  или 624 000,00 лв. 
(словом: Шестстотин и двадесет и четири хиляди лева) с Д Д С  и общата цена за 
изпълнение на дейностите по чл.1 за обекта на Сдружение на собствениците с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б 
и В, в размер на 520 000,00 лв. (словом: Петстотин и двадесет хиляди лева) без Д Д С  или 
624 000,00 лв. (словом: Шестстотин и двадесет и четири хиляди лева) с Д Д С , съгласно 
Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, в т.ч. и непредвидените разходи. 
Общото възнаграждение е образувано от следните суми:

- цена за работен проект за обекта с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В - 20 000,00 лв. (словом: Двадесет 
хиляди лева) без ДДС или 24 000,00 лв. (словом: Двадесет и четири хиляди лева) с ДДС,
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-цена за авторски надзор за обекта с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В - 1 500,00 лв. (словом: Хиляда и 
петстотин лева) без ДДС или 1 800,00 лв. (словом: Хиляда и осемстотин лева) с ДДС;

- цена за СМР за обекта с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В - 493 564,36 лв. (словом: Четиристотин деветдесет 
и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 36 стотинки) без ДДС или 592 277,23 
лв. (словом: Петстотин деветдесет и две хиляди двеста седемдесет и седем лева и 23 
стотинки) с ДДС.

- цена за непредвидени разходи за обекта с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В - 4 935,64 лв. (словом: Четири 
хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 64 стотинки) без ДДС или и 5 922,77 лв. (словом: 
Пет хиляди деветстотин двадесет и два лева и 77 стотинки) с ДДС;

- цена за работен проект за обекта с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б и В - 20 000,00 лв. (словом: Двадесет 
хиляди лева) без ДДС или 24 000,00 лв. (словом: Двадесет и четири хиляди лева) с ДДС,

-цена за авторски надзор за обекта е административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б и В - 1 500,00 лв. (словом: Хиляда и 
петстотин лева) без ДДС или 1 800,00 лв. (словом: Хиляда и осемстотин лева) с ДДС;

- цена за СМР за обекта е административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Филип Тотю“ № 17, входове А, Б и В - 493 564,36 лв. (словом: Четиристотин деветдесет 
и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 36 стотинки) без ДДС или 592 277,23 
лв. (словом: Петстотин деветдесет и две хиляди двеста седемдесет и седем лева и 23 
стотинки) с ДДС.

- цена за непредвидени разходи за обекта е административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б и В - 4 935,64 лв. (словом: Четири 
хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 64 стотинки) без ДДС или и 5 922,77 лв. (словом: 
Пет хиляди деветстотин двадесет и два лева и 77 стотинки) с ДДС;

(2) Цената по ал. 1 не подлежи на промяна.
(3) Непредвидени разходи за допълнителни дейности, включени в настоящия 

договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в 
случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при 
условие, че не надхвърлят сумата за тях, посочена в чл. 7, ал. 1. Възлагането на тези 
допълнителни работи става в писмена форма, и следва да бъде в резултат от настъпването 
на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.

(4) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, 
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или 
добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към 
момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не 
са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез „Българска банка за развитие” АД ще заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по издадена фактура с данните на Сдруженията на собствениците:

-за Административна сграда гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, 
входове А, Б и В - Сдружението на собствениците „Филип Тотю 1542“, гр. Велико 
Търново, Филип Тотю №15 вх. А, Б и В, ЕИК: 176870916, МОЛ: Цветанка 
Калчева, Получател: арх. Николай Миладинов и
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- за Административна сграда гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, 
входове А, Б и В - Сдружението на собствениците „Филип Тотю 1543“, гр. Велико 
Търново, Филип Тотю №17 вх. А, Б и В, ЕИК: 176914216, MOJI: Христо : 
Димитров, Получател: арх. Николай Миладинов,

цената по чл. 7, както следва:

-Авансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от общата стойност 
по чл.7, ал.1 за всяка отделна сграда съответно е административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и гр. Велико Търново, ул. „Филип 
Тотю“ № 17, входове А, Б и В, е дължимо до 10 (десет) дни от подписване на договора 
и срещу представяне на оригинална фактура за стойността на аванса и банкова гаранция 
за авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменяема, в 
размер на 35 % от общата стойност по чл.7, ал.1 за всяка отделна сграда и срок на 
валидност 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на енергоспестяващите мерки и 
съпътстващите строително-монтажни работи. Стойността на аванса се удържа при 
извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез „Българска банка за развитие” АД плащания за всяка 
отделна сграда. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за 
възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово 
плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна 
страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата 
гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

- Междинно плащане в размер до 45 % се извършва според степента на 
изпълнение, удостоверено с протокол за действително извършени работи или Протокол 
за установяване завършени видове строителни и монтажни работи /Акт обр. 19/, за всяка 
отделна сграда, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, 
строителен надзор, представител на сдружението на собствениците на сградата и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път.

-Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след 
приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на Протокол за 
установяване завършени видове строителни и монтажни работи, за всяка отделна сграда, 
проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен 
надзор, представител на сдружението на собствениците на сградата и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в 30 дневен срок след отстраняването им.

Чл. 9.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или 
извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(2) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 
осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор 
констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети е подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от работния проект за обекта и / или материалите 
не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия 
строителен надзор или са констатирани други несъответствия.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол се констатира, че действително 
извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради 
които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на 
дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените 
материали.

(5) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно 
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(6) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител 
и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(7) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на 
просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(8) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда по- горе.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
(10) 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.
(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 10.
(12) 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.
(13) Разплащанията по ал. 12 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.
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(14) Към искането по ал. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(15) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 12, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(16) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(17) 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.
(18) 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.
(19) При замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал.
18.
(20) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(21) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(22) Не е нарушение на забраната по ал. 21 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са 
част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) Срокът за изпълнение на дейността по чл. 1, ал. 2, б. „а” от настоящия 
договор е 14 (словом: четиринадесет) календарни дни, е считано от датата на 
представяне на възлагателно писмо за осигурено финансиране и представяне на изходна 
информация от представител на Възложителя с Приемо предавателен протокол.

(2) Срокът за изпълнение на дейността по чл. 1, ал. 2, б. „б” от настоящия договор 
е 40 (словом: четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол 
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа /акт обр. 2.

(3) Дейността по чл. 1, ал. 2, б. „в” се извършва през периода на изпълнение на 
енергоефективните мерки на сградите и съпътстващите строително-ремонтни работи.

(4) Забавянето на проектни или строително-монтажни работи, което няма да 
доведе до забавяне в крайния срок за изпълнение на договора, не е основание за носене 
на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работния 
проект за сградата ведно с всички съгласувателни и разрешителни документи от
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съответните компетентни органи (когато такива се изискват), които проекти 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява.

(2) В срок до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на проектите, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ становище, в което отбележи 
одобрението си или да го уведоми в писмен вид за отказа си да 
даде одобрение, както и причините за това и поправките, които изисква.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да отхвърля предоставените му работни 
проекти, освен с мотива, че не са спазени определени разпоредби на договора или 
нормативните актове.

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри даден проект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
нанася в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя необходимите 
промени и го предоставя отново за съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) За доказване на одобрението и приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти за изпълнение на набелязаните 
енергоефективни мерки на сградата и съпътстващите строително-ремонтни работи, 
страните съставят протокол. Протокола е основание за пристъпване към изпълнението на 
дейността по чл. 1, ал. 2, б. «б» от настоящия договор, наред с условията по ЗУТ и 
подзаконовата уредба в областта на строителството.

(6) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 
проектирането спират да текат в следните случаи:
1. Срокът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни 
начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;
2. Срокът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от 
значение за започване или реализиране на изпълнението;
3. Срокът не тече при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са 
подписали констативен протокол, за чийто непредвиден характер страните са съгласни 
и влияе на започването или реализирането на изпълнението;
4. Срокът не тече за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или 
части от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната 
материя;

(7) Срокът се продължава след съгласуването и/или одобряването и/или 
изпращането на писмени указания (забележки, пропуски, допълнения или препоръки) от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива или след извършване на 
необходимото действие от орган или администрация, обуславящо започването и/или 
реализацията на изпълнението или след отпадане на непредвидените обстоятелства или 
след отпадане на друго препятствие по ал.6.

(8) Обстоятелствата по ал. 6 и ал.7 се документират чрез двустранно подписан 
протокол между страните.

Чл. 12. Приемането на строителните и монтажните работи от дейността по чл. 1, 
ал. 2, б. «б» от договора, както и приемането и пускането в експлоатация на сградата се 
извършва, след подписване на всички необходими образци на документи от НАРЕДБА 
№ 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 13. За целите на чл. 8 от договора, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
длъжен да провери и подпише, респ. коригира предоставените му за преглед Протокол 
за установяване завършени видове строителни и монтажни работи /акт обр. 19/ и 
придружаващите го документи за качеството на вложените материали в срок до 3 (три) 
работни дни от датата на представянето им. Количествата подлежат на доказване.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения при изпълнение предмета на 
договора:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури, в съответствие с условията на 
настоящия договор, административно, организационно и друго необходимо съдействие 
за реализиране на договора.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и упълномощи свой квалифициран 
служител при изпълнение на договора, който да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и да подписва документите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 5 (пет) дневен срок от датата на сключване на договора, както и при 
всяка следваща промяна, за името и длъжността на упълномощеното лице, както и да 
посочи името и данните на лицето, упълномощено от сдруженията на собствениците на 
съответната сграда, което има право да подписва актове и протоколи.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до 
обекта, посочен в чл. 1 за целия срок на действие на Договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицето, което ще 
бъде консултант по смисъла на ЗУТ и ще упражнява инвеститорски контрол и строителен 
надзор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 3 (три) 
комплекта, одобрена и съгласувана проектна документация за изпълнение на 
строителните и монтажните работи.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати изпълнението, ако то е в 
рамките на договореното с настоящия договор и отговаря на законовите изисквания.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на дейностите по чл. 1 от договора 
да осигури строителен надзор съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права при изпълнение предмета на 
договора:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора 
да извършва проверки относно качеството на изпълнение на отделните проектански и 
строително-монтажни дейности, влаганите материали и етапите на изпълнение, без с 
това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на задълженията му да определи допълнителен срок за изпълнение на задължението.

3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички видове и/или количества 
работа предвидени в работния проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не ги заплаща.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при установяване на недостатъци, при приемане 
на резултата от извършените енергоефективни дейности, строително-монтажни и 
довършителни работи, да поиска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
допълнително уговорен между страните срок.

5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички 
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за 
водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с 
този договор.

6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с Националната програмата за енергийна ефективност на
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многофамилни жилищни сгради. Указанията на възложителя във връзка с изисквания, 
произтичащи от програмата, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в 
присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя: „АРХМАСТЕР“ ЕООД, ЕИК: 
104595233, със седалище и адрес на управление: Град Велико Търново, ул. „Козлодуй“ 
№8, ет.8, ап.31, представлявано от Пламен Иванов. Вид на дейностите, които ще 
изпълнява подизпълнителят: проектиране и авторски надзор представляващи 4.10 % от 
общата стойност на договора.

8. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена 
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 
изпълнителя преводно нареждане или друг платежен документ, че е заплатил на 
подизпълнителите всички работи, приети по реда на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения при изпълнение предмета на 
договора:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички срокове за изпълнение така, както 
са уговорени в Договора и приложенията към него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава за одобряване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работния проект 
за сградата по чл. 1, в 5 (пет) екземпляра на хартиен и електронен носител. При 
основателни възражения по проектната документация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
предявени в сроковете предвидени в този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги 
отстрани за своя сметка.

3. Ако някоя от институциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи 
за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване на 
проекта по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен незабавно и за своя сметка да 
допълни, поправи или преработи проекта съобразно дадените от съответната институция 
указания.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни енергоефективните мероприятия на 
сградите и строително-монтажните работи съгласно техническите параметри, заложени 
в договора и приложенията към него, без дефекти и недостатъци. Ресурсите, в това число 
персонал, техника и технически пособия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата, 
че ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, трябва да бъдат налични в 
предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите технически съоръжения 
за реализиране на договора.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на мероприятия и строително- 
монтажните работи да използва качествени материали, конструкции и изделия, 
отговарящи на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, 
БДС, проектната документация и техническите спецификации, като при поискване 
трябва да представя съответните сертификати и декларации за съответствие.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи всички свързани с изпълнението на договора рискове 
до момента на редовното предаване на цялата изработка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
подписването на акт обр. 15 за случаите, в които е задължително, съответно с 
подписването на протокол, аналогичен на акт обр. 15.
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8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в пълен размер за трудовата безопасност и 
здравословните условия на труд на работниците и служителите си по време на 
строително - монтажните работи и осигурява тяхното снабдяване със средствата за 
охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи и упълномощи свой квалифициран 
представител, който да следи за изпълнението на договора и да отговаря за контактите с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, 
когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на срока за изпълнение, както 
и за всяка промяна, която може да повлияе върху изпълнението на договорените 
задължения.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след изпълнение на енергоефективните мерки и 
съпътстващите строително-ремонтни работи, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1 (един) 
комплект екзекутивна документация.

12. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по 
повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да 
била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива 
щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, 
включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях 
през време и поради изпълнението на дейностите.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на 
възложената работа.

16. Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и 
осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или определени от него лица.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа.

19. Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат 
на заплащане.

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го 
поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или 
престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да 
информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване 
на договора.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.
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22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор.

23. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. 
Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени 
или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това 
задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с 
последиците предвидени в него.

24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата механизация и 
оборудване за извършване на видовете работи по договора.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права при изпълнение предмета на 
договора:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възлага извършването на определени дейности, 
във връзка с осъществяването на договора, на трети лица (подизпълнители) само ако 
същите са посочени като такива или да ги замени по реда и при условията на ЗОП.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимото му възнаграждение в срока 
и при условията на настоящия договор.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4,5 % (четири цяло и 
пет на сто) от стойността на договора по чл. 7, ал. 1., а именно 46 800,00 лв. Гаранцията 
за изпълнение може да бъде представена по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от трите 
форми -  паричен депозит, банкова гаранция или застраховка.

Чл. 19.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява, респ. връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част 
от гаранцията за изпълнение - 50% /т.е. половината от 4,5 на сто от стойността на 
договора/, след изтичането на вторият месец от датата на подписване на акт обр. 15 или 
на протокола, аналогичен на акт обр. 15.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа - 50 % от гаранцията за изпълнение /останалата 
половина от 4,5 на сто от стойността на договора/ след изтичането на 2 /две/ години от 
датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15., която 
се възстановява след изтичане на този срок.

(3) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
банкова гаранция за пълния размер на гаранцията за срок до два месеца от датата на 
подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15., а след изтичане 
на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за 
предвидения процент от гаранцията за изпълнение, след изтичането на 2 /две/ години 
от датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15.

(4) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем 
дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от
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банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като 
задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(5) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията за срок до два месеца от 
датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15., а след 
изтичане на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователна 
полица за предвиденият процент от гаранцията за изпълнение, след изтичането на 2 /две/ 
години от датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр.
15.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без 
прекъсване, докато не изтече и последният срок посочен в ал. 5. /Прилага се в случаите 
когато застрахователната полица се издава за една година/

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор {копия от застрахователни полици 
и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се 
представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(8) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В 
този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма 
и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(9) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна 
застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с 
предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в 
седемдневен срок от датата на прекратяването.

(10) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод 
понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването 
им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за 
причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за 
изпълнение при условията на този договор.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката ако 
в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако 
решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице 
друго основание да я задържи.

(13) При лошо или забавено или неточно или некачествено изпълнение или при 
липса на изпълнение -  гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Отделно от 
гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора 
неустойки.

(14) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, освобождаването й се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване
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оригинала на документа за учредяването й или чрез превеждане по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато гаранцията е парична сума.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. ГАРАНЦИОННИ И РЕКЛАМАЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 20. (1) Гаранционните срокове за извършените дейности по чл. 1, ал. 2, б. „б” от 
настоящия договор са за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии -  8 години; за хидроизолационни, топлоизолационни,
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 
-  5 години; за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 
стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 
инсталации на сгради -  5 години.

(2) Гаранционните срокове за всяка сграда започват да текат от датата на 
въвеждането й в експлоатация.

Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в писмен вид да извести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за възникнали дефекти. Претенциите трябва да съдържат подробно и добре обосновано 
описание на случая и актуалните искания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В писмената рекламация 
се посочва датата на преговорите, на която ще се обсъди основателността на 
рекламацията, срока и начинът за нейното отстраняване. Рекламацията трябва да бъде 
изпратена в срок до 10 дена от установяване на дефекта.

(2) Основателността на претенцията се установява на определената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ среща чрез двустранно подписан констативен протокол.

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява дефектите в срок от 3 календарни дни от 
датата на събитието по чл.21, ал.2. Стойността на възстановителните работи е за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен, ако дефектите са породени или възникнали вследствие на 
непреодолима сила, действия и/или бездействия на трети неупълномощени лица, както 
и при неправилна експлоатация на монтираните и модернизирани съоръжения и 
инсталации.

(2) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването 
им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(4) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци 
и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Договорът се прекратява с изпълнение на поетите от страните 
задължения.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
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2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, 
заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по 
начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от 
дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число 
и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на 
възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който 
е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
гаранцията за изпълнение.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл.9, ал.18 от договора или не изпълни друго задължение по 
договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за 
обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП 
ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа 
на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да 
бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда 
на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на 
договора.

9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е 
необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от 
Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се 
прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи нито връщане на 
гаранцията за участие, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена 
банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
упражни правата по нея.

11. В случай, че не бъде осигурено финансиране по Националната програма за 
енергийна ефективност на много фамилните жилищни сгради, всяка от страните може да 
поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от 
сключването му без да дължи обезщетение на другата страна./неприложимо/
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 
писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с 
констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително 
извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово 
получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово 
плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да 
иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени 
такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово 
плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, 
съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на 
преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия 
договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да 
отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с 
констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или 
дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане. 
Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го 
освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

Чл. 24. В случай, че договора бъде прекратен преди приключването на дейностите 
по чл. 1, ал. 2, б. „б” от договора, страните подписват констативен протокол за степента 
на действително изпълнените работи. Констативният протокол служи като доказателство 
за степента на действителното изпълнение.

Чл. 25. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без вина 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
изпълненото до момента от предмета на договора.

XI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 26. (1) При неизпълнение на задълженията си по отношение на сроковете по 
чл. 10 с просрочие до 30 (тридесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на 
неизпълнените работи, за всеки просрочен ден.

Чл. 27. При забава на плащанията по настоящия договор, продължила до 30 
(тридесет) дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01
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% (нула цяло нула един процента) от стойността на неизплатената сума, за всеки ден 
забава.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, 
включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за 
подизпълнение. В случай на използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за 
подизпълнение.

Чл.29 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или 
ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска: 
Е поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е 
негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 
възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи 
връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото 
законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за 
завършване на СМР, с последиците на чл.29, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този 
договор;

2. извършва възложените работи е много ниско качество;

3. влага некачествени или неподходящи материали;

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 31. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по 
този договор поради непредвидимо и/или непредотвратимо обстоятелство от извънреден 
характер, възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 7- дневен срок писмено 
да уведоми другата страна за това.

Чл. 32. Наличието на непреодолима сила подлежи на потвърждаване от съответен 
компетентен орган.

Чл. 33. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава е 
времето, през което с била налице непреодолимата сила.

Чл. 34. Когато непреодолимата сила продължи повече от 45 дни, всяка от 
страните може да поиска договорът да бъде прекратен, като отношенията между двете 
страни се уреждат по реда на чл. 24 от договора.

ХШ.КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
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Чл. 35. Всички документи, съобщения и др. книжа, както и комуникациите между 
двете страни ще бъдат осъществявани на следните адреси:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново
Адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2
Факс: 062/ 619 251
тел.: 0882 366 636; 062/ 619-510
E-mail: mkolay.miladinov@giHail.com

Относно: Сдружение на собствениците „Филип Тотю 1542“, гр. Велико Търново, 
Филип Тотю №15 вх. А, Б и В, ЕИК: 176870916, МОЛ: Цветанка Калчева

Банка:
IB AN:
BIC:

Относно: Сдружение на собствениците „Филип Тотю 1543“, гр. Велико Търново, 
Филип Тотю №17 вх. А, Б и В, ЕИК: 176914216, МОЛ: Христо Димитров

Банка:
IB AN:
BIC:

Лице, отговарящо за реализирането на договора е: арх. Николай ! Миладинов -
Главен експерт в отдел „Устройство на територията” в Община Велико Търново, а при 
отсъствието му, същият се замества от Мартин Пандулчев-старши експерт в отдел 
„Устройство на територията” в Община Велико Търново.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „Инфраструктура“
Адрес: гр. Велико Търново, пощ.код: 5000, улица „Магистрална“ №3, ет.4 
Телефон: 062/588004; E-mail: planexinfrastructure@abv.bg
Банка:
IB AN:
BIC: “

Лице, отговарящо за реализирането на договора е: Кристиян Дешков

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. Страните се задължават да действат добросъвестно и изключително в 
интерес на постигането на целите на договора.

Чл. 37. (1) Всички спорове по настоящия договор се решават от страните с 
подписване на писмени споразумения между тях.

(2) В случаи, че не бъдат постигнати такива споразумения, споровете между 
страните по настоящия договор, включително и споровете, породени или отнасящи се до 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора, се решават в 
съответствие със действащото законодателство на Република България.

Чл. 38. Страните са задължени да опазват професионалните, служебни и 
търговски тайни на всяка от тях, станали им известни във връзка с изпълнението на 
договорните условия.

Чл. 39. Страните се съгласяват с подписване на настоящият договор, че навсякъде 
където се посочва задължение на Възложителя „за плащане”, се има в предвид
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предприемане на необходимите мерки по сключените договори за целево финансиране 
за извършване на плащане на Изпълнителя от „Българска банка за развитие” АД, 
представляващо възнаграждение по договора. Заплащанията на възнагражденията на 
Изпълнителя по договора се извършват при условията на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Чл. 40. Неразделна част от договора са приложенията, упоменати в него:
Приложение № 1 към договора -  „Техническо задание и спецификация”.
Приложение № 2 към договора -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор и приложенията къмЛзего се изготвиха и подписаха в два 
еднообразни екземпляра - по един 'за всякаАтг страните и влиза в сила от датата на 
подписването му от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община ВеликдДТьрново

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Всликб^Гърново

I
Надя Петрова 
Директор дирекция ОП

Инж. Динко Кечев 
Директор дирекция^С^Р

Русднка"Александро^а 
Главен юрисконсулт^дирекция ОП

Арх. Николай Миладинов
Главен експерт в отдел „Устройство на територията”

Инж. Ивайло Дачев
Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура”
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, 
ул." "Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж;

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, 
ул. „Филип Тотьо №15 и сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Филип Тотьо №17

1. ОСНОВАНИЕ
Проектирането, и изпълнението на строителството се извършват на база националното 
законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор и включва 
следните по-важни нормативни актове: Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от 
възобновяеми (ЗЕВИ), Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за 
националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове 
постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31 /ЕС за 
енергийните характеристики на сградите, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2012/27/ЕС за енергийната 
ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 
2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти и за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите 
от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите 
европейски практики.
Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на 
енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за 
енергийна ефективност, са както следва:
На основание на ЗУТ:
• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
• Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на

хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
На основание на ЗЕЕ:

• НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

• НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите;

• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за
енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 
27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, 
поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:
• Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:
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• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20
февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се
предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват 
изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:
• носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните 

конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при 
експлоатационни и сеизмични натоварвания; 
безопасност в случай на пожар; 
хигиена, здраве и околна среда; 
достъпност и безопасност при експлоатация; 
защита от шум;
енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 
устойчиво използване на природните ресурси.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топло
съхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база 
за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.
Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на 
сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:
• да са разположени и ориентирани така, че да се постигнат оптимални топлинни 

печалби от слънчевото греене и да се предотвратява прегряването и възникването на 
неприемливи въздействия от вода, влага, растителни или животински вредители, както 
и други химически, физически или биологични въздействия;

• да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите 
и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват 
нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;

• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и 
изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да 
е минимално;

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и 
климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия 
от вибрации;

• да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на 
тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на 
енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 
икономически целесъобразно.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на 
енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният 
показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните 
предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови граници за 
съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.
Съответствието с изискването за енергийна ефективност се счита за изпълнено, когато 
стойността на специфичния годишен разход на първична енергия на сградата попада в 
диапазона на числовите граници на съответния енергиен клас, за който е определено 
нормативно изискване за принадлежност.
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При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най- 
малко:
1) ориентацията, размерите и формата на сградата;
2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните
пространства, в т.ч.:
а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет,
изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;
б) въздухопропускливост;
3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;
4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните
характеристики;
5) климатичните инсталации;
6) системите за вентилация;
V) естественото осветление и осветителните инсталации;
8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
9) естествената вентилация;
10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;
П ) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и
вътрешните климатични условия;
12) вътрешните енергийни товари.
Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки 
я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия. 
Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото им 
въвеждане в експлоатация е до 01.02. 2010 г., включително се приема за изпълнено, когато 
интегрираният показател -  специфичен годишен разход на първична енергия в kWh т2 
годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”.
Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Клас
EPmin,
kWh/m2

EPmax,
kWh/m2 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

А+ < 48 Ш
А 48 95 Wb
В 96 190 ' 3̂̂
С 191 240 С

D 241 290 °>
Е 291 363 Е>
F 364 435 F>
G > 435

- ...

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите 
и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на разходите 
съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 
януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с
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прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не 
трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това 
да гарантират целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените средства. Такава оценка -  
за целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети от 
енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне на икономически най- 
изгодния пакет за достигане на минималното изискване -  клас „С“ на енергопотребление в 
съществуваща жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по 
категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради” 
-  това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в 
сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на 
сградите, с минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ). 
Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за 
потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от обследването за 
енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на 
енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс 
на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с инженерните изчисления, а 
инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от 
възобновяем източник се комбинира с други мерки, като се оценява кой е икономически най- 
изгодният пакет, с който може да се достигне нормативното изискване за годишен разход на 
енергия.
При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на 
съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на анализа, се въвеждат в експлоатация 
инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е 
технически възможно и икономически целесъобразно.
Техническите възможности включват:

1) централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;
2) индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на преобразуването
най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при промишлени
сгради;
3) слънчеви топлинни инсталации;
4) термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии.

Проектантът, съответно консултантът е компетентен да реши дали предложените 
енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, 
модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение 
за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация в 
зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ.
Необходимо е да се има предвид, че по смисъла на ЗЕЕ:
„Основен ремонт” е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните 
ограждащи елементи на сградата.
„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към 
групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо 
повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, 
заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за 
отчитане на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка 
и мониторинг.

Предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване на 
инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с изискванията на чл. 
169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144 
ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да бъде съобразен и с останалите 
основни изисквания към строежа, а именно с действащите норми и правила за надеждност и
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сеизмична устойчивост на конструкцията, за пожарна безопасност, както и със санитарно- 
хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези 
основни изисквания също не трябва да противоречат на изискванията за енергийна 
ефективност т.е прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите. 
Енергоспестяващият ефект, съответно еквивалентният му екологичен ефект са пряко 
повлияни от качеството на изпълнение на СМР в сградите. В този смисъл техническата 
спецификация за провеждане и възлагане на строителството в сградите трябва умело да 
рамкира технически и други изисквания, съгласно §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП, които да не допускат компромис по отношение на качеството, за да са гарантирани от 
гледна точка на изпълнението на СМР за постигане на двата изчислени ефекта с енергийното 
обследване -  енергийното спестяване на доставена и първична енергия от една страна и 
ограничаване на вредните емисии СОг в атмосферата от друга.
От друга страна в техническите спецификации за възлагане на строителството трябва да се 
включат и други видове СМР, без които изпълнението на мерките за енергийна ефективност 
не би довела до необходимото качество и които допринасят косвено за гарантиране на 
прогнозирания с обследването енергоспестяващ ефект.
Техническата спецификация за строителство трябва да се изготви, възложи и изпълни върху 
конкретните проектни решения, обемът и съдържанието на които са определени с проектна 
документация за всяка сграда. Проектната документация за сградата включва: проекти, 
изработени в съответните фази, по онези части на инвестиционния проект, за които с 
обследването за енергийна ефективност (извършено по реда на ЗЕЕ), са комбинирани 
енергоспестяващи мерки за сградата в разходно най-изгодния пакет. В зависимост от 
спецификата на всяка сграда и на основание чл. 139, ал. 2 от ЗУТ, проектната документация 
включва и частите на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи 
оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 -  3 и да се изпълни строежът.

• Изпълнението на техническата спецификация за строителство се базира на видовете 
СМР, определени с инвестиционния проект за конкретната сграда и основаващи се на 
проектните технически решения на проектанта. База за разработване на проектантските 
решения са двата вида обследвания: обследването за енергийна ефективност, изготвено по 
реда на НАРЕДБА №  Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, както и обследването на 
техническите характеристики на сградата, което се извършва по реда на Наредба №  5 от 
2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Техническата спецификация за строителство трябва да определя рамката за изпълнение на 
основни видове допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за 
постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез:
а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и 
елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, 
материали и аксесоари);
б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в 
сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на 
енергия в тези системи;
в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с 
потреблението на енергия от конвенционални източници;
г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии 
вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници;
д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и 
регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за 
енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

3. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
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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 проектиране на сградите и техните обновявания, 
ремонти и реконструкции.
По смисъла на Регламент № 305:
• „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, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите 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. Следва да се представят такива декларации за всички 
продукти, за които се очаква да бъдат вложени в строежа, определени на базата на избрания 
пакет с енергоспестяващи мерки от енергийното обследване. За топлоизолационните системи 
следва да се представи сертификат от изпитване по ETAG004. Декларациите са:
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за 
строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 
техническа оценка. 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.
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3.1. 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/ т 2К)

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/ т 2К)

топлинни загуби от топлопреминаване към 
околната среда (kW)

14 Дървесни плочи 
(панели) и елементи

коефициент на топлопреминаване през 
външните стени (W/ т 2К)

17

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

коефициент на топлопреминаване през 
външните стени (W/ т 2К)

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/ т 2К);

коефициент на топлопреминаване през покрива 
(W/ ш2К)

топлинни загуби от инфилтрация на външен 
въздух (kW)

25 Строителни лепила
коефициент на топлопреминаване през 
външните стени (W/ т 2К)

топлинни загуби от топлопреминаване към
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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, потребявагци енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската 
комисия са определени изисквания във връзка с изпълнението на Директива 2010/3 О/ЕС

1 Лампи за осветление общи специфични топлинни загуби/ притоци 
(W/ ш3)

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 БЕВ 
(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 БЕВ (kW)

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

6 Водоохлаждащи 
агрегати и

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща
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въздухоохладители 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/ ш2

9 Рекуператори на 
топлина

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

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

Таблица 2 Технически спецификации в конкретната продуктова област

№ 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 

монтаж 

елементи

БДС EN 13241-1:2003+А1 - 
Врати за промишлени и 
търговски сгради и за гаражи

:тандарт за продукт

БДС EN 14351-1/NA - Врати и 
прозорци

стандарт за продукт, технически 
характеристики

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
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пенофенопласт (PF),
произведени в заводски условия

БДС EN 13167 -
Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от пеностъкло 
(eg), 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 (ЕРВ), 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
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ЕТО 05-093 Минерални 
топлоизолационни плочи

3

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

Тухли 

Камък 

Г азобетон

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

БДС EN 771-1/NA - Изисквания 
за блокове за зидария Част 1: 
Елинени блокове за зидария

Национално приложение (NA)

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

БДС EN 771-2/NA - Изисквания 
за блокове за зидария Част 2: 
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/NA - Изисквания 
за блокове за зидария Част 4: 
Блокове за зидария от 
автоклавен газобетон

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

Част 5: Блокове за зидария от 
изкуствен камък

БДС EN 771-6/NA - 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 - Елинени 
покривни керемиди и 
приспособления
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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
6i > 15 °С

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 °С

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

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
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9.

Плосък покрив без 
въздушен слой или с 
въздушен слой с дебелина 
5 < 0,30 т ;  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
5 > 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

1,6/1,8
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хоризонтална ос на въртене, с рамка от 
дърво/покривни прозорци за всеки тип 
отваряемост с рамка от дърво

3.

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

1,7

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

3.3. 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:
• Стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност X < 

0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия на изпитване.
или

• Стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на топлопроводност X < 
0,033 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване.
или

• Фасадни плоскости от минерална вата - X < 0,045 W/m.K, със съответна плътност при 
определени условия на изпитване.
или

• Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - 
коефициент на топлопроводност X < 0,029 W/m.K при определени условия на 
изпитване.

• Минерални топлоизолационни плочи - X < 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; динамична 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;
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• армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустоичиво 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 работния проект на 
съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите 
параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване. За 
изчисляване на коефициента на топлопреминаване U (W/m2K) проектните стойности на 
коефициента на топлопроводност (X, W/m.K) се определят в съответствие с БДС EN ISO 
10456 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и 
проектни топлинни стойности.“

Проектните стойности на коефициента на топлопроводност може да се определят по:
1. декларирани стойности, обявени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за 
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, 
както следва:
а) да е декларирана еквивалентността на условията при изпитването, при които са получени 
декларираните стойности, в съответните с продуктовите хармонизирани стандарти;
б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в 
т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна 
температура на изпитването (10 °С или 23°С), най-ниско съдържание на влага, изразено в 
масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на 
равновесие при температура 23°С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст 
(стареене) на образеца;
2. измерени стойности (директно измерени или получени индиректно чрез използване на 
установено съответствие (корелация) с друг технически показател (например плътност); 
измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, 
в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна 
температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на влага, изразено в 
масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на 
равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст 
(стареене) на образеца; хигротермалните характеристики на строителните материали и 
продукти се определят съгласно БДС EN 12 572;
3. таблични (стандартизирани) стойности -  типични стойности, които може да се 
отчитат от информационно приложение № 4 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 
ефективност на сгради или от други официални източници, когато в приложението няма 
конкретна информация за продукта; когато е даден набор от стойности в зависимост от 
плътността, може да се използва интерполация на стойностите.
В инвестиционните проекти на сградите могат да бъдат заложени характеристики и 
показатели на топлоизолационни продукти, съответно строителството да бъде изпълнено с 
продукти, чиито характеристики и показатели съответстват на заложените технически 
параметри в енергийното и конструктивно обследване и които отговарят на всички 
нормативни изисквания за предлагането им на българския пазар и на предвидената им 
употреба (предназначение) в сградите.
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Препоръчва се да се поощрява използването и на нови технологии с доказани техническа и 
икономическа целесъобразност и екологосъобразност, с които се гарантира постигането на 
изчисления в енергийното обследване енергоспестяващ ефект.
Посочените по-горе видове топлоизолационни продукти и техническите им характеристики 
са препоръчителни и не изчерпват приложението на други подобни продукти, които също 
отговарят на приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ 
ефект при предвидената им употреба (предназначение) в сградите.
Изчисленията, направени в енергийното обследване са задължителни и следва да бъдат 
доразвити в проекта по част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект и 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. 
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.

3.4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи 
ЕГроектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се 
представя в част архитектурна на инвестиционния проект.
Във фаза работен 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 работния 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:
• огьваеми 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;
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• 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.

3.5. 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 2004 г. за енергийна ефективност 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.

3.6. 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:
3.6.1. Плоски слънчеви колектори
• Коефициент на абсорбция (а) >/= 90%
• Коефициент на емисия (е ) </= 5%
• Обобщен коефициент на топлинни загуби ( U l </= 5 Вт/м2К )
• Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско съдържание на

желязо
• Работно налягане на колектора -  6 бара

3.6.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори
• Коефициент на абсорбция (а) >/= 90%
• Коефициент на емисия (е ) </= 5%
• Обобщен коефициент на топлинни загуби ( U l </= 1,5 Вт/м2К )

3.7. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, потребяващи енергия 
(осветление и уреди).
3.7.1. Препоръчителни технически изисквания за осветление:
С оглед да се гарантира постигането на качествено, енергийно ефективно и надеждно 
осветление на общите части в жилищните сгради, подлежащи на обновяване, се препоръчва 
да се използват светлинни източници светодиоди, като същите да отговарят на следните 
изисквания и да бъдат със следните показатели:
• Цветна температура: ССТ< 5000К .
• Светлинен поток на осветителя: Ф > 1200 1ш, като по този начин се осигурява

хоризонтална осветеност от 75 1х .
• Светлинен добив на осветителя: % > 110 lm/W.
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• Степен на защита IP54, с цел премахване замърсяването на оптичната система на 
осветителя с прах и инсекти.

• Монтирането на осветителя и присъединяването към електрическото захранване да се 
извършва без да се отваря осветителя.

• Захранващият блок да осигурява коефициент на пулсации на светлинния поток: Кп > 
10%.

• Гаранционен срок на осветителя: > 5 години.

3.7.2. Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите -  за светодиодни - не по- 
малко от 130 lm/W;
Енергиен клас на осветителя -  препоръчва се клас А, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012.
Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой осветители отказват 
напълно:
До 5% за период от 5 години.
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.

3.8. Технически изисквания към термопомпи
Техническите изисквани се отнасят за минимален СОР (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

3.9. Технически изисквания към водогрейни котли

Вид на 
котела

Мощност

(kW)

КПД при

номинална мощност

КПД при 

частичен товар

средна 
темпера 
тура на

водата 
(в °С)

изискван
ия

за КПД, 

изразен 

в%

средна

температ 
ура на

водата (в 
°С)

изискван
ия

за КПД, 

изразен 

в%

Стандарти 
и котли 4 -4 0 0 70 >= 84+2 

logPn >=50 >= 80+3 
logPn

Нискотем 
пера- 
турни 
котли (-1-)

4 -4 0 0 70
>=
87,5+1,5
logPn

40
>=
87,5+1,5
logPn

Газо- 
кондензир 
ащи котли

4 -4 0 0 70 >= 91+1 
logPn 3 0 (2) >= 97+1 

logPn
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Подобрен
и
кондензац
йон

ни котли

4-400 70 94,0 +1,0 
* logPn

Еодина на 
производс 
тво

Котли на 
биомаса с 
естествена 
тяга

Произвед 
ени преди 
1978

70

78,0 +2,0 
*
log(4W
1000)

50

72,0 +3,0
*
log(Op„/l
000)

Произвед 
ени 1978
1994

70

80,0 +2,0 
*
log(4W
1000)

50

75,0 +3,0 
*
log(Op„/l
000)

Произвед 
ени след 
1994

70

81,0 +2,0 
*
log(4W
1000)

50

77,0 +3,0 
*
log(Op„/l
000)

Котли на 
биомаса с 
изкуствена 
тяга

Произвед 
ени преди 
1978

70

80,0 +2,0 
*
log(4W
1000)

50

75,0 +3,0 
*
log(Op„/l
000)

Произвед 
ени 1978
1986

70

82,0 +2,0 
*
log(4W
1000)

50

77,5 +3,0 
*
log(Op„/l
000)

Произвед 
ени 1986
1994

70

84,0 +2,0 
*
log(4W
1000)

50

80,0 +3,0 
*
log(Op„/l
000)

Произвед 
ени след 
1994

70

85,0 +2,0 
*
log(4W
1000)(3)

81,5 +3,0 
*
log(Op„/l
000)

(1) Включително кондензиращи котли, използващи течни горива.

(2) Температура на захранващата вода в котела.

(3) Топлинна мощност на котела при номинално налягане

1. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от 
правоспособни проектанти.

Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 
ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга
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свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 
допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 
подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 
дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 
изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените 
за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 
изпълнение, количествени и стойностни сметки Работните проекти се изработват в обхват и 
съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване 
на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от 
проектанта.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен 
проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо 
и енергийно обследване. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване на 
посочените в предмета на поръчката сгради.

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща 

възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне 

изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за 
строителство по реда на ЗОП;

3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към 
строежите по чл. 169 от ЗУТ.

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 
Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните 
изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 
а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи Работен Инвестиционен Проект за енергийно 
обновяване на сградата/сградите в следния обхват:

4.1. Част АРХИТЕКТУРНА:
• Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във 
връзка и в съответствие с изходните данни от енергийното обследване и техническия 
паспорт на сградата и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти 
(материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната 
обработка, полагане и/или монтаж;

• Разпределения -  на всички нива, покриви (покривни линии) и др. при 
необходимост - (M l:50);

• Характерни Вертикални разрези на сградата - М1:50;
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• Фасади - M l:50 графични и цветово решение за оформяне фасадите на обекта 
след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото 
решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно 
покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички 
интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по 
самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за 
интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.

• Архитектурно-строителни детайли в мащаб М1:5, изясняващи изпълнението на 
отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна 
клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма 
(прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на 
обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на 
конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането 
им към нормативите.

• Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в Спецификация на 
дограмата, която следва да съдържа:

• Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени 
растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и 
ясно разграничени остъклени и плътни части;

• Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина 
за обекта;

• Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен 
вид прозорец, врата или витрина за обекта.

• Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да 
се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, 
врата или витрина за обекта.

• Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със 
спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, 
които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по 
обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и 
спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на 
работния инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните 
типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна 
ефективност и техническото заснемане. Същото изискване важи и за означенията на 
самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и 
Количествено-стойностната сметки.

• Подробна Количествена сметка за видовете материали и СМР по част
архитектурна.

4.2. Част КОНСТРУКТИВНА / КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИТТТЕ

• Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в 
работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с 
допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се
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прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 
изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти.

• Детайли, които се отнасят към конструктивните / носещи елементи на сградата -  
остъкляване / затваряне балкони и лоджии, парапети, водоплътни настилки около сградата, 
усилване и увеличаване на покривни бордове, козирки пред входовете и над терасите на 
последните етажи, и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и 
конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР - М 1:5.

4.3. Част EJIEKTPO - заземителна и мълниезащитна инсталации

• Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част 
електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

• Графична част планове М 1:50, вкл. детайли за изпълнение М 1:5

4.4. Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

• Обяснителна записка -  Описва се съществуващото състояние на сградата от гледна 
точка на енергийна ефективност. Описват се съществуващите типове ограждащи 
конструкции с площ и структура. Описват се системите за осветление, консуматорите на 
електроенергия, системите за отопление и БГВ, прави се оценка на състоянието им, описват 
се мерките за енергийна ефективност по тях, ако такива са предложени в енергийното 
обследване.

• Технически изчисления. Изчислява се за всеки тип ограждаща конструкция, 
предложена за топлоизолиране от енергийното обследване, дебелината на изолацията и 
обобщен коефициент на топлопреминаване за типа конструкция. Изчисленият обобщен 
коефициент на топлопреминаване за всеки тип ограждаща конструкция не може да бъде по- 
голям от заложения в енергийното обследване на сградата. Отчита се реалното състояние на 
ограждащите конструкции след изпълнение на мерките (постъкляване или приобщаване на 
тераси, използване на материали с по-добри топлотехнически показатели и др). Изчислява се 
интергирания показател за енергийна ефективност на сградата съгласно Наредба 7 за 
енергийна ефективност в сгради. Определя се класа за енергийна ефективност на сградата 
след изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Изчисляват се въглеродните емисии 
на сградата след внедряване на мерките за енергийна ефективност.

• Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и 
елементи в М 1:5 с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и 
оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и 
характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. 
Архитектурно-строителните детайли следва да бъдат приложени и в проекта по част 
«Архитектура».

4.5. Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ -  с обхват и съдържание, определени съгласно 
Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата

• Обяснителна записка

• Графична част
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4.6. Част ПБЗ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на

строителни и монтажни работи
• Обяснителна записка
• Графична част

4.7. Част ПУСО с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 
277 от 2012 г.

4.8. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ -  по части, в т.ч. подробни количествена и 
количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

5.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО
Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:

- всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването 
за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна 
ефективност.

- съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не 
може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

• В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, 
които съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни 
актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания 
определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените 
продукти и материали за енергийното обновяване ( топлоизолационни системи, дограми и 
др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в Индикативния 
бюджет и Обследването за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда.

• Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 
детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

• Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и 
съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да 
изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни 
удостоверения за правоспособност.

• Всички проектни части се подписват от Възложителя и представител на СС, а частите 
по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. 
Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се 
налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя.

• Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 
Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

• Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 
след получаване на писмена покана от Възложителя.

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. 
При необходимост от авторски надзор на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана 
изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по- 
малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски 
надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден е необходимо уведомяване 48 часа 
преди започване на почивните дни. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на 
обекта на посочената в поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за която е 
необходим авторски надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг



свой специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия 
авторския надзор.Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския 
надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да не разгласява информация свързана с проектите, която да 
бъде използвана от трети лица при участие в конкурсите за изпълнение.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

- Работният проект следва да се представи в пет екземпляра на хартиен и един 

екземпляр на електронен носител във чертожен формат за графичната част и във формат 

WORD или EXCEL -  текстовата част.

- упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството с подписване на 
необходимите и установени от закона актове за неговото приключване, включително 
изготвяне на екзекутив.

7. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР.

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 
съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 
строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 
представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 
определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 
указания за изпълнение.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 
компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 
обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 
и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност 
лицензиран консултант -  строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор 
за всеки обект/група от обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора и 
съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на 
СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията 
на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - 
автори на отделни части на работен проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 
спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 
подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) 
е различно лице от собствениците на обекта на интервенция, като извършва възлагане на 
СМР по силата на сключения договор.
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Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 
(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 
съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен 
от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на Сдружението на 
собствениците (СС). Възложителят ще се представлява от общината като реален такъв и СС 
като собственици на обекта.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие 
с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на 
вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни 
практики в България и в Европа.

• Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 
материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, 
ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на 
безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на 
околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху 
техническите характеристики на строителните продукти, са:

4. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
5. безопасност при пожар;
6. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
7. безопасна експлоатация;
8. зашита от шум:
9. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 
материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат 
оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за 
хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда 
при:

• отделяне на отровни газове;
• наличие на опасни частици или газове във въздуха;
• излъчване на опасна радиация;
• замърсяване или отравяне на водата или почвата;
• неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
• наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на
строежа.
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 

строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва 
да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от 
указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите 
и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени
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със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на 
строежа.

Доставката 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.

• Мостри на строителните продукти и на уреди потребяващи енергия, 
предоставяне на информация на потребителите, чрез етикети, информационни 
листове и технически каталози от производителите.

Това е всяка техническа документация, която позволява да се установи 
достоверността на съдържащата се в етикета и информационния лист информация.

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се 
постигне основното изискване по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ за икономия на енергия и 
топлосъхранение - енергийна ефективност, изпълнителят представя мостри. Мострите се 
одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение 
на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, 
отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 
одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 
Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 
материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 
изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 
одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да 
съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 
нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 
отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на 
работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 
предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 
подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 
обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 
промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

• Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва 
да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни
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и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 
всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 
на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 
подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 
страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и 
други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 
нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи 
План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ 
строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на 
строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи.

• Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 
ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация 
и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

• Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор 
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 
контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 
дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 
случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 
работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

• Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва 
да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 
извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде 
осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от 
офертата Методи и организация на текущ контрол.

8.АВТОРСКИ НАДЗОР

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 
одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством 
проектантите по отделните части на проекта.
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Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във 
всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

• Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по
време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на 
проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

• Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на
строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за 
точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в 
строителството;

• Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост
по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

• Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

9. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА:

1.Участникът следва да подготви офертата си единствено за изпълнение прилагането на 
избрания икономически най-изгоден пакет от енергоспестяващи мерки, записан като такъв в 
обследването за енергийна ефективност и в сертификата за енергийните характеристики на 
сградата.

2 . В подготовката на офертата си Участникът следва да заложи изпълнението на всички 
задължителни мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в 
зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са 
предписани като задължителни в техническото обследване и са допустими за финансиране 
съгласно Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

3. Следва да се представят декларации за експлоатационните характеристики на 
следните основни материали (топлоизолационни материали, мазилки, лепилни смеси, паро и 
хидроизолационни материали, профили за производство на дограма, стъклопакети, 
топлоизолационни панели за врати), от които да е видно съответствието на материалите с 
изискванията на ЗТИП, енергийното обследване и обследването за установяване на 
техническите характеристики на сградата.

4 . Да се предостави информация за намеренията на участника за реализиране на всяка 
конкретна мярка, предвидена за изпълнение в енергийното и техническото обследване на 
сградата и допустима за финансиране от Националната програма.

10. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

10.1 Многофамилна жилищна сграда - гр. Велико Търново, кв. "Бузлуджа", ул. „Георги 
Живков" № 1, входове А, Б, В, Г, Д, Е и Ж

- Обща застроена площ: 1464.33 m2

- Обща разгъната застроена площ: 12115.97 m2 със сутерен

- Застроен обем: 35070.40 m 3

- Отопляем обем: 24528.00 m 3

-Брой етажи: От 6 до 8 надземни и един полуподземен (сутерен).
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Общо описание на сградата

Многофамилната жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС - 
номенклатура Бс-МАШ-72-Гл-П, състояща се от пет жилищни секции, три от които с по един 
вход и две с по два входа. Всеки вход е с от шест до осем жилищни етажа и полувкопан 
сутерен със складови помещения - вход А е със шест жилищни етажа, вход Б шест жилищни 
етажа, вход В и Г седем жилищни етажа, вход Д и Е осем жилищни етажа и вход Ж седем 
жилищни етажа. Общият брой на апартаментите в блока е 147. Сградата е свободно стояща, 
ориентирана в посока ИЗТОК - ЗАПАД по дългата си ос. Вход А е типова крайна секция, 
разположена в източния край на сградата, с разлика в нивата спрямо вход Б от 0.50 м. и 
разминаване в план от 1.95 м. Вход А е по-на изток и на юг и по-високо разположен спрямо 
входове Б, В, Е, Д, Е и Ж. Вход Б е типова ъглова секция разположена южно от вход А и 
източно от вх. В, Е, Д, Е и Ж, долепена с калканната си стена до вх. А и вх. В. Вх. Б е по- 
високо от вх. В с 0.50 м., а разминаването им в план е 2.05 м. Входове В и Е представляват 
една типова средна секция, намираща се на запад от вх. В и на изток от вх. Д, Е и Ж. Входове 
В и Е са по - високо от входове Д и Е с 0.40 м и се разминават в план с тях с 3.00 м. Входове 
Д и Е представляват една типова средна секция, намираща се на изток от вх. Ж и на запад от 
вх. В и Е, еднаква по разпределение и различна по етажност с входове В и Е. Входове Д и Е 
са на една кота с вх. Ж и не се разминават с него в план. Вход Ж е типова крайна секция, 
еднаква по разпределение и различна по етажност с вх. Б, разположена огледално на него в 
западния край на сградата.

Строителната система е безскелетно-панелна, със средна надлъжна и напречни носещи 
стени. Конструктивната етажна височина е 2.80 м. В едната крайна и в ъгловата секции има 
перпендикулярно ориентирани стаи спрямо основното тяло на секцията и напречните 
носещи стени се явяват надлъжни. Конструкцията се състои от монолитни стоманобетонни 
основи и монолитни стоманобетонни сутеренни стени; преградни с дебелина 6 см. и носещи 
- вътрешни с дебелина 14 см. и външни (фасадни) с дебелина 20 и 26 см.

Етажите се състоят от:

Вътрешни носещи панели от стоманобетон с дебелина 14 см. и дължини 3.60 и 5.10 м. и 
допълнителни размери за крайната и ъгловата секции.

Фасадни калканни панели - керамзитостоманобетон M l00 с дебелина 26 см. и дължина 
5.10 м. Разположени са по крайните напречни оси.

Фасадни панели - керамзитостоманобетон М100 с дебелина 20 см. и дължина 3.60 м. 
Разположени са по надлъжните оси.

Подови панели - стоманобетон с дебелина 10 см, четиристранно подпрени на стените и 
на фасадните греди.

Вътрешни преградни стени - неносещи с преградна функция с дебелина 6 см.

Покривът е плосък, двоен студен от панели с дебелина 10 см, с пласт керамзит, 
положен върху таванската плоча.

Сутеренът е монолитно изпълнен от стоманобетонни стени с дебелина 30 см. и 
преградни стени от единични тухли с дебелина 12 см., а в някои входове - преградни панели 
с дебелина 6 см.
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Сградата е разположена перпендикулярно на ул. „Георги Живков" и достъпна от нея с 
локално платно. Шест от входовете са разположени към локалното платно на северната 
фасада на сградата, а един от входовете е разположен на западната фасада, достъпни чрез 
стъпала (а на места и без стъпала) от улицата до нивото на тротоара. Входните площадки са 
на едно стъпало от нивото на тротоара и имат козирки.

Допустими енергоспестяващи мерки, предвидени в енергийното обследване:

Мярка В1. Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се 
топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и 
коефициент на топловодимост X=0,035W/m.K

Мярка В2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=l,4 W/m2K.
Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна 

PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично 
остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът 
от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U=1.6 
W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=4.18 W/m2K.

Мярка ВЗ. Топлинно изолиране на покриви.

Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0.3 т .

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 12 см., 
коефициент на топлопроводност Х=0.031 W/mK по покривна плоча (над студения покрив), 
включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари.

Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 
см. и коеф. на топлопроводност Х=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. 
шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и 
лоджии (еркери)

Мярка В4. Топлинно изолиране на подове.

Доставка и монтаж натоплоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на 
топлопроводност Х=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, 
ъглови профили, крепежни елементи и цокълен профил с водокап от ламарина с ПЕ 
покритие) върху външни стени на сутерен (цокъл)

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на 
топлопроводност Х=0.035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, 
ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери)

Мярка С1. Мерки по отоплителната инсталация:

Да се изпълни реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална - да се 
монтира нова разпределителна и събирателна мрежа, с възходящ наклон от абонатната станция и 
вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла 
на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент.
Да се проверят системите за вентилация и при необходимост да се приведат в изправност - 
отстраняване на запушени участъци, изхвърляне на отработения въздух един метър над покрив 
през дефлектори.

Мярка С2. Мерки по осветлението / електрическата инсталация
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Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в в общите 
части на обекта на интервенция (жилищната сграда).

Подмяна на електродвигател и табло управление на асансьорна уредба в обекта на 
интервенция (жилищната сграда)

10.2 Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул. „Филип 
Тотю“ № 15, входове А, Б и В

- Обща застроена площ: 585.25 m 2

- Застроена площ на сутерена: 567.25 m 2

- Застроена площ на типов етаж: 620.0 m 2

- Обща разгъната застроена площ: 4 340.00 m2 със сутерен

- Застроен обем: 12 307.00 m3

- Отопляем обем: 9 621.00 m3 (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи)

- Брой етажи: 6 надземни и един полуподземен (сутерен)

Общо описание на сградата

Многофамилната жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС -  
предполагаема номенклатура Бс-1У-УШ-Сф, и се състои от една жилищна секция с три 
отделни входа. Сградата е част от редица от 3 блока (№15, №17 и №19), ориентирани в 
посока изток - запад по дългата си ос, разположени успоредно на ул. “Филип Тотю“ . Блокът 
на № 15 е разположен в източния край на редицата, с калкан на запад с № 17. Двата блока са 
разместени с Зм в план и имат денивелация от 75см. Всеки от трите входа на 
многофамилната сграда е с по шест жилищни етажа и полувкопан сутерен със складови 
помещения. Общият брой на апартаментите в блока е 42. Вход А е типова секция, 
разположена в източния край на сградата. Вход Б е междинна типова секция. Вход В е 
типова секция огледална на вход А, разположена в западния край на сградата. Трите входа са 
разположени на едно ниво и няма разминаване в план.

Строителната система е безскелетно-панелна, със средна надлъжна и напречни носещи 
стени. Конструктивната етажна височина е 2.90 м. В едната крайна и в ъгловата секции има 
перпендикулярно ориентирани стаи спрямо основното тяло на секцията и напречните 
носещи стени се явяват надлъжни.

Етажите се състоят от:

Вътрешни носещи панели от стоманобетон с дебелина 14 м и дължини 3.60 и 5.1 Ом и 
допълнителни размери за крайната и ъгловата секции.

Фасадни калканни панели -  керамзитостоманобетон M l00 с дебелина 26см и дължина 
5.1 Ом. Разположени са по крайните напречни оси.

Фасадни панели - керамзитостоманобетон M l00 с дебелина 20см и дължина З.бОм. 
Разположени са по надлъжните оси.
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Въпреки, че при възприетата конструктивна схема подовите панели лягат на четирите 
си страни (на фасадата стъпват на фасадна греда), фасадните панели не са носещи и са 
окачени на напречните носещи стени. Фасадните греди поемат товара от плочите и 
балконите и го предават на вътрешните перпендикулярни на фасадата стенни панели, на 
които са окачени.

Подови панели -  стоманобетон с дебелина 14 см, четиристранно подпрени на стените и 
на фасадните греди.

Вътрешни преградни стени -  неносещи с преградна функция с дебелина бсм.

Покривът е плосък, двоен студен вентилируем от панели с дебелина Юсм (подови на 
подпокривната кухина) с пласт керамзит, положен върху тях и покривни панели с дебелина 
Юсм, монтирани върху “П“-образни рамки с наклон от 7% към дългите фасади. Фасадните 
стени на подпокривното пространство са корнизни панели с отвори за вентилация. 
Отводняването на покрива е ВЪНШНО.

Сутеренът (нулев цикъл) е изпълнен с монолитни стоманобетонни основи и монолитни 
стоманобетонни носещи сутеренни стени (вътрешни), разположени под носещите панели; 
преградни тухлени стени с дебелина 12 см и външни монолитни стоманобетонни стени с 
дебелина 30 см.

Сградата се състои от една секция с три входа, като вход А е симетричен на вход В.

Сградата е разположена успоредно на улица „Филип Тотю“, частично вкопана в терена 
откъм фасада Север. Трите входа са разположени на Фасада Север, достъпни от улицата по 
пешеходна пътека с ширина З.бОм като денивелацията между нивото на улицата и входните 
площадки се преодолява с 10 стъпала. Теренът отстрани е оформен с подпорни стени и 
стоманобетонен борд на ок.50см над нивата на уличния тротоар, стълбите и прилежащият 
към сградата плочник, а в зоната на стълбите има монтиран метален парапет. Плочникът 
около сградата завършва с отводнителен улей към тревните площи, респ. към подпорната 
стена. Входните площадки за целия блок са разположени на едно ниво и имат 
стоманобетонни козирки. Във входното пространство на кота -1.15 е разположено главното 
ел. табло и пощенските кутии.

Вертикалната комуникация във всеки вход се осъществява посредством двураменно 
стълбище и асансьор. Стълбищните клетки на всички входове са еднакви и разположени 
централно за всяка секция. От входовете с диференциални стъпала се подхожда към първия 
жилищен етаж. Зад всеки асансьор има помещение със сметопровод, който не работи. 
Машинните помещения на асансьорите излизат като обеми над плоския студен покрив. От 
входната площадка на кота -1.15 с едно стълбищно рамо се слиза до ниво сутерен на кота -
2.60. В сутерена са обособени мазетата на апартаментите и общите сервизни помещения. 
Сутеренът на трите входа се състои от коридори, осветени от прозорци над нивото на терена, 
складови помещения, общо помещение. В сутерена на вход Б се намира абонатната станция 
за трите входа, която работи, и врата за изход на фасада юг.

Допустими енергоспестяващи мерки, предвидени в енергийното обследване:
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Мярка В1. Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се 
топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и 
коефициент на топловодимост X=0,035W/m.K

Мярка В2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=l,4 W/m2K.
Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна 

PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично 
остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът 
от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U= 1.64 
W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=3,14 W/m2K.

Мярка ВЗ. Топлинно изолиране на покриви.

Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0.3 т .

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каменна вата с дебелина 12 см., 
коефициент на топлопроводност Х=0.038 W/mK по покривна плоча над вентилируемото 
подпокривно пространство, включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари

Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 
см. и коеф. На топлопроводност Х=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. 
шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и 
лоджии (еркери) -  отвътре (отдолу)

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на

топлопроводност Х=0.035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. 
шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) върху външни стени на студен 
покрив (корнизни панели)

Мярка В4. Топлинно изолиране на подове.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на 
топлопроводност Х=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, 
ъглови профили, крепежни елементи и цокълен профил с водокап от ламарина с ПЕ 
покритие) върху външни стени на сутерен (цокъл)

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на 
топлопроводност Х=0.035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, 
ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери)

Мярка С1. Мерки по отоплителната инсталация:

Да се изпълни реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална - да се 
монтира нова разпределителна и събирателна мрежа, с възходящ наклон от абонатната станция и 
вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла 
на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент.
Да се проверят системите за вентилация и при необходимост да се приведат в изправност - 
отстраняване на запушени участъци, изхвърляне на отработения въздух един метър над покрив 
през дефлектори.

Мярка С2. Мерки по осветлението / електрическата инсталация

Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в в общите 
части на обекта на интервенция (жилищната сграда).
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10.3 Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул. „Филип 
Тотю“ № 17, входове А, Б и В

2.1.1. Площи

- Обща застроена площ: 585.25 m 2 (вх. А и В -  176.75 m 2 ; вх. Б - 231.75 m 2 )

- Застроена площ на сутерена: 567.25 m 2 (вх. А и В -  170.75 m2 ; вх. Б - 225.75 m 2)

- Застроена площ на типов етаж: 620.0 m2 (вх. А и В -  187.00 m 2; вх. Б - 246.00 m2)

- Обща разгъната застроена площ: 4 340.00 m2 със сутерен (вх. А и В -  1310.25 m 2 ; вх. Б
- 1719.50 m2)

- Застроен обем: 12 307.00 m3

- Отопляем обем: 9 621.00 m3 (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи)

- Височина: вход А, Б и В - 19.85 м.

- Брой етажи: 6 надземни и един полуподземен (сутерен)

• Общо описание на сградата

Многофамилната жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС -  
предполагаема номенклатура Бс-1У-УШ-Сф, и се състои от една жилищна секция с три 
отделни входа. Сградата е част от редица от 3 блока (№15, №17 и №19), ориентирани в 
посока изток - запад по дългата си ос, разположени успоредно на ул. “Филип Тотю“ . Блокът 
на №17 е разположен в средата на редицата, с два калкана: на изток с №15 и на запад с №19. 
№15 и №17 са разместени с Зм в план и имат денивелация от 75см. №17 и №19 са разместени 
с Зм в план и имат денивелация от 50см. Всеки от трите входа на многофамилната сграда е с 
по шест жилищни етажа и полувкопан сутерен със складови помещения. Общият брой на 
апартаментите в блока е 42. Вход А е типова секция, разположена в източния край на 
сградата. Вход Б е междинна типова секция. Вход В е типова секция огледална на вход А, 
разположена в западния край на сградата. Трите входа са разположени на едно ниво и няма 
разминаване в план.

Строителната система е безскелетно-панелна, със средна надлъжна и напречни носещи 
стени. Конструктивната етажна височина е 2.90 м. В едната крайна и в ъгловата секции има 
перпендикулярно ориентирани стаи спрямо основното тяло на секцията и напречните 
носещи стени се явяват надлъжни.

Етажите се състоят от:

Вътрешни носещи панели от стоманобетон с дебелина 14 м и дължини 3.60 и 5.10м и 
допълнителни размери за крайната и ъгловата секции.

Фасадни калканни панели -  керамзитостоманобетон M l00 с дебелина 26см и дължина 5.1 Ом. 
Разположени са по крайните напречни оси.

Фасадни панели - керамзитостоманобетон M l00 с дебелина 20см и дължина З.бОм. 
Разположени са по надлъжните оси.

Въпреки, че при възприетата конструктивна схема подовите панели лягат на четирите си



страни (на фасадата стъпват на фасадна греда), фасадните панели не са носещи и са окачени 
на напречните носещи стени. Фасадните греди поемат товара от плочите и балконите и го 
предават на вътрешните перпендикулярни на фасадата стенни панели, на които са окачени.

Подови панели -  стоманобетон с дебелина 14 см, четиристранно подпрени на стените и на 
фасадните греди.

Вътрешни преградни стени -  неносещи с преградна функция с дебелина бсм.

Покривът е плосък, двоен студен вентилируем от панели с дебелина Юсм (подови на 
подпокривната кухина) с пласт керамзит, положен върху тях и покривни панели с дебелина 
Юсм, монтирани върху “П“-образни рамки с наклон от 7% към дългите фасади. Фасадните 
стени на подпокривното пространство са корнизни панели с отвори за вентилация. 
Отводняването на покрива е ВЪНШНО.

Сутеренът (нулев цикъл) е изпълнен с монолитни стоманобетонни основи и монолитни 
стоманобетонни носещи сутеренни стени (вътрешни), разположени под носещите панели; 
преградни тухлени стени с дебелина 12 см и външни монолитни стоманобетонни стени с 
дебелина 30 см.

Сградата се състои от една секция с три входа, като вход А е симетричен на вход В. 
Фундирането е осъществено с монолитни, стоманобетонни ивични фундаменти. 
Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и временен товар се предават 
от покривната и етажните сглобяеми подови панели с дебелина 14 см на вертикалните 
носещи елементи -  вътрешни панели с дебелина 14 см и калканни с дебелина 26 см.

Чрез монолитните стоманобетонни стени в сутерена натоварването се предава на ивичните 
фундаменти, а от там и на земната основа. Велико Търново е попадал в сеизмична зона от 
VIII степен по време на проектирането, колкото е сеизмичната степен по действащият 
Правилник за строителство в земетръсни райони. Строителната система осигурява сградата 
на сеизмичност от VIII степен по Правилника за строителство в земетръсни райони от 1964 г.

Сградата е разположена успоредно на улица „Филип Тотю“, частично вкопана в терена 
откъм фасада Север. Трите входа са разположени на Фасада Север, достъпни от улицата по 
пешеходна пътека с ширина 3.60 м като денивелацията между нивото на улицата и входните 
площадки се преодолява с 12 стъпала. Теренът отстрани е оформен с подпорни стени и 
стоманобетонен борд на ок.50см над нивата на тротоара към улицата, стълбите и 
прилежащият към сградата плочник, а в зоната на стълбите има монтиран метален парапет. 
Плочникът около сградата завършва с отводнителен улей към тревните площи, респ. към 
подпорната стена. Входните площадки за целия блок са разположени на едно ниво и имат 
стоманобетонни козирки. Във входното пространство на кота -1.15 е разположено главното 
ел. табло и пощенските кутии.

Вертикалната комуникация във всеки вход се осъществява посредством двураменно 
стълбище и асансьор. Стълбищните клетки на всички входове са еднакви и разположени 
централно за всяка секция. От входовете с диференциални стъпала се подхожда към първия 
жилищен етаж. Зад всеки асансьор има помещение със сметопровод, който не работи. 
Машинните помещения на асансьорите излизат като обеми над плоския студен покрив. От 
входната площадка на кота -1.15 с едно стълбищно рамо се слиза до ниво сутерен на кота -
2.60. В сутерена са обособени мазетата на апартаментите и общите сервизни помещения. 
Сутеренът на трите входа се състои от коридори, осветени от прозорци над нивото на терена,
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складови помещения, общо помещение. В сутерена на вход Б се намира абонатната станция 
за трите входа, която не работи, и врата за изход на фасада юг.

Допустими енергоспестяващи мерки, предвидени в енергийното обследване:

Мярка В1. Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се 
топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и 
коефициент на топловодимост X=0,035W/m.K

Мярка В2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=l,4 W/m2K.
Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна 

PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично 
остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът 
от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U=1.57 
W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=3,98 W/m2K.

Мярка ВЗ. Топлинно изолиране на покриви.

Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0.3 т .

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каменна вата с дебелина 12 см., 
коефициент на топлопроводност Х=0.038 W/mK по покривна плоча над вентилируемото 
подпокривно пространство, включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари

Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 
см. и коеф. На топлопроводност Х=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. 
шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и 
лоджии (еркери) -  отвътре (отдолу)

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на

топлопроводност Х=0.035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. 
шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) върху външни стени на студен 
покрив (корнизни панели)

Мярка В4. Топлинно изолиране на подове.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на 
топлопроводност Х=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, 
ъглови профили, крепежни елементи и цокълен профил с водокап от ламарина с ПЕ 
покритие) върху външни стени на сутерен (цокъл)

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на 
топлопроводност Х=0.035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, 
ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери)

Мярка С1. Мерки по отоплителната инсталация:

Да се изпълни реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална - да се 
монтира нова разпределителна и събирателна мрежа, с възходящ наклон от абонатната станция и 
вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла 
на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент.
Да се проверят системите за вентилация и при необходимост да се приведат в изправност - 
отстраняване на запушени участъци, изхвърляне на отработения въздух един метър над покрив 
през дефлектори.
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Мярка С2. Мерки по осветлението / електрическата инсталация

Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите 
части на обекта на интервенция (жилищната сграда).

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ ОТ ПОРЪЧКАТА

Общ срок за изпълнение на позиция от поръчката е: минимален срок 54 /петдесет
и четири/ календарни дни и максимален срок 100 /сто/ календарни дни, от които:

• За проектиране -  минимален срок 14 /четиринадесет/ календарни
дни, максимален срок 20 /двадесет/ календарни дни от предаване на изходни 
данни от представител на Възложителя с Приемо предавателен протокол;

• За строителство -  минимален срок 40 /четиридесет/ календарни дни
и максимален срок 80 календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за 
откриване на строителната площадка;

Неразделна част от настоящото задание и спецификация са: предложените мерки за 
конструктивни мероприятия и ремонтни работи на съответната сграда, техническите 
паспорти, докладите за резултатите от обследването за установяване на техническите 
характеристики, обследването за енергийна ефективност, изискванията към офертата и 
декларираните условия за изпълнение на поръчката за съответната позиция.

Съгласувал изменението в документа:

Арх. Николай Миладинов -  гл. експерт „УТ” 

19.12.2016 г.
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Забележка: Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП по Образец №6.2. се 
попълва само от участниците които са подали оферта за обособена позиция №2 
О бразец  № 6.2.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по 
обособени позиции:

Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. 
Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и 
В.

Долуподписаният/ната Кристиян Лешков,
с ЕГН , лична карта № издадена от МВР- В.

в качеството ми на Представляващ
(посочет е длъж ността) 

на Консорциум „Инфраструктура”,
(посочете наименованиет о на участ ника) 
с ЕИК: 176928113, актуален телефон: 0888 166 122
факс:........................................... ; електронна поща planexinfrastructure@abv.bg
Регистрация по ЗДДС: 176928113 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва 
това в полето)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 
Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Проектиране и 
изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община В. Търново по обособени позиции:

Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико 
Търново, ул. „ Филип Тотю “ №15,  входове А, Б и В и №s 17, входове А, Б и В, е както 
следва:

1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т.1.1, т.1.2, т.1.3, 1.4, 2.1, 
2.1.1., 2.2. и 2.2.1. от настоящият образец: 1040 000,00 лв. без ДДС (словом: Един 
милион и четиридесет хиляди лева) и 1 248 000,00 лв. с ДДС (словом: Един милион 
двеста четиридесет и осем хиляди лева).

Горното възнаграждение е образувано, както следва:

/
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1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части за обекта с административен 
адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В: 20 000,00 лв.
(словом: Двадесет хиляди лева) без ДДС или 24 000,00 лв. (словом: Двадесет и четири 
хиляди лева) с ДДС;
(В предлаганата цена за изготвяне на работен проект, Участникът следва да 
калкулира всички възможни и допустими разходи)

1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обекта с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б 
и В: 1 500,00 лв. (словом: Хиляда и петстотин лева) без ДДС или 1 800,00 лв. (словом: 
Хиляда и осеместотин лева) с ДДС;

Забележка: Сумата за възнагражденията по т.1.1 и 1.2., следва да не 
надхвърля стойността образувана при умножението на максимална референтна 
стойност от 5 лв. без ДДС и РЗП на обекта за съответната обособена позиция.

1.3. За изготвяне на работен проект по всички части за обекта с административен 
адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б и В: 20 000,00 лв.
(словом: Двадесет хилади лева) без ДДС или 24 000,00 лв. (словом: Двадесет и четири 
хиляди лева) с ДДС;
(В предлаганата цена за изготвяне на работен проект, Участникът следва да 
калкулира всички възможни и допустими разходи)

1.4. За авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обекта с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б 
и В: 1 500,00 лв. (словом: Хиляда и петстотин лева) без ДДС или 1 800,00 лв. (словом: 
Хиляда и осеместотин лева) с ДДС;

Забележка: Сумата за възнагражденията по т. 1.3. и т.1.4 следва да не 
надхвърля стойността образувана при умножението на максимална референтна 
стойност от 5 лв. без ДДС и РЗП на обекта за съответната обособена позиция.

2.1.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи 
СМР за обекта на сдружение с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Филип Тотю“ №  15, входове А, Б и В: 493 564,36 лв. (словом: Четиристотин 
деветдесет и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 36 стотинки) без ДДС 
или 592 277,23 лв. (словом: Петстотин деветдесет и две хиляди двеста седемдесет и 
седем лева и 23 стотинки ) с ДДС.

Забележка: При образуването на стойността по т.2.1. участниците следва да 
съобразят с условията на Забележката в т. 3.

2.1.1. Възнаграждение за непредвидени разходи за обекта на сдружение с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б
и В е в размер до 4 935,64 лв. без ДДС (словом: Четири хиляди деветстотин тридесет и 
пет лева и 64 стотинки ) и 5 922,77 лв. с ДДС (словом : Пет хиляди деветстотин 
двадесет и два лева и 77 стотинки)



Възнаграждението за непредвидени разходи се образува при следните указания - 
Непредвидените разходи1 следва да са в размер на максимум 10% от стойността на 
СМР за ЕСМпосочени в т.2.1.

Забележка: Сумата от възнагражденията на т.2.1. и непредвидените разходи 
на т.2.1.1., следва да не надхвърлят стойността образувана при умножението на 
максимална референтна стойност от 115 лв. без ДДС и РЗП на обекта за 
съответната обособена позиция.

2.2.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи 
СМР за обекта на сдружение с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Филип Тотю“ № 17, входове А, Б и В: 493 564,36 лв. (словом: Четиристотин 
деветдесет и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 36 стотинки) без ДДС 
или 592 277,23 лв. (словом: Петстотин деветдесет и две хиляди двеста седемдесет и 
седем лева и 23 стотинки ) с ДДС.

Забележка: При образуването на стойността по т.2.2. участниците следва да 
съобразят с условията на Забележката в т. 3.

2.2.1. Възнаграждение за непредвидени разходи за обекта на сдружение с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б
и В е в размер до 4 935,64 лв. без ДДС (словом: Четири хиляди деветстотин тридесет и 
пет лева и 64 стотинки ) и 5 922,77 лв. с ДДС (словом : Пет хиляди деветстотин 
двадесет и два лева и 77 стотинки)
Възнаграждението за непредвидени разходи се образува при следните указания - 
Непредвидените разходи2 следва да са в размер на максимум 10% от стойността на 
СМР за ЕСМ посочени в т.2.2.

Забележка: Сумата от възнагражденията на т.2.2 и непредвидените разходи 
на т.2.2.1., следва да не надхвърлят стойността образувана при умножението на 
максимална референтна стойност от 115 лв. без ДДС и РЗП на обекта за 
съответната обособена позиция.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с 
условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по 
изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото 
изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на 
съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението

1 Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на 
заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове 
строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или 
работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на 
дейностите са обективно необходими за  въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха 
могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост 
на разходите по програмата.
2 Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на 
заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове 
строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или 
работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на 
дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха 
могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост 
на разходите по програмата.



на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за 
осъществяване на дейността.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с 
писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират 
обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 6 месеца от датата, 
определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за 
промяна за обществената поръчка.

Приемаме, че под задължението на Възложителя за извършване на плащане към 
Изпълнителя, се има в предвид предприемане на необходимите мерки по сключените 
договори за целево финансиране за извършване на плащане на Изпълнителя от 
„Българска банка за развитие” АД, представляващо възнаграждение по договора. 
Заплащанията на възнагражденията на Изпълнителя по договор се извършват при 
условията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради и нейни актуализации.

П РИ Л О Ж ЕН И Я :

П РИ Л О Ж Е Н И Е №  6.2 -  „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането 
на единичните цени за видове работи в рамките на общата стойност на СМР и СРР от 
офертата”, както и „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на 
единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата 
стойност на СМР от офертата”;

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Дата 06/01 /2017 г. 

Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице

Длъжност
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Забележка: Посочените в Приложение №6.2 показатели за ценообразуване са
примерни.

Приложение №  6.2 

към Ценовото предложение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във 
формирането на единичните цени за видове работи в рамките на общата стойност на 
СМР и СРР от офертата”, както следва:

- разход за труд за специализирани 
строителни работници 3,80 лв./ч.ч.

- разход за труд за общи работници -3,50 лв./ч.ч.

Доставно-складови разходи -10  %
Допълнителни разходи:

- върху труд; - 90 %
върху механизация; - 25 %

Печалба* - 7 %
Материали по текущи пазарни цени

* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването 
на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.

и

Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във 
формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в 
рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва:

- разход за труд за специализирани 
строителни работници

- разход за труд за общи работници

Доставно-складови разходи 
Допълнителни разходи:

- върху труд;
върху механизация;

Печалба*
Материали

* Участникът следва да използва като мет( 
на печалбата като процент върху себестойв

- 3,80 лв./ч.ч.

- 3,50 лв./ч.ч.

-  10 %

- 90 %
- 25 %
- 1 %

по текущи пазарни цени

\ за калкулиране на печалба начисляването 
стта на CMF аИЗГРт \  ^

Дата: 06.01. 2017 г. Декларатор. ^
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ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Днес 16.05.2017 г., в град В. Търново между:

1. КО Н СО РЦ И У М  »ИНФРАСТРУКТУРА» , ЕИК 176928113, със седалище и адрес на 
управление: гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 3, ет.4, представлявано от Кристиян

Дешков , в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу в 
договора "И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л ":

И

2. „АРХМАСТЕР” ЕООД " ЕООД, ЕИК 104595233, със седалище и адрес на управление: 
гр. В.Търново, ул. „Козлодуй” № 8, ет.8, ап.31 , представлявано от Пламен Иванов, 
наричано за краткост по-долу в договора "ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ»

а всички заедно наричани за краткост по-долу в договора „С ТРА Н И ТЕ"

ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ:

1. Консорциум „Инфраструктура” е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 
предмет: “Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по обособени 
позиции: Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. 
Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В”

2„АРХМАСТЕР” ЕООД "е  подизпълнител, съгласно декларация за съгласие за участие 
като подизпълнител.

между СТРАНИТЕ се сключи този договор за подизпълнение

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
“Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради на територията на Община В. Търново по обособени позиции: Обособена 
позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул. 
„Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В”

II. ВЛИ ЗА Н Е В СИЛА, СРО К И  ПРЕКРАТЯВАНЕ ЧА ДОГОВОРА

Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и .действа за срок 
от 120 календарни дни.

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е /ойпъпчянАТпппя-лттж-ихелностга на 
договора между Община В. Търново и Консорциум! ^инащ ьогргктупа' за обект : 
“Проектиране и изпълнение на строителни дейности свък връзка с/ реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност Чмногофам^шни ге жилищни
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сгради на територията на Община В. Търново по обособени позиции: Обособена 
позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул. 
„Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В”

(2) Сроковете за изпълнение на дейности от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочените в 
Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва:

>  За работен проект - 14 календарни дни от датата на предаване на изходни данни от 
представител на Възложителя;

>  За авторски надзор - 40 календарни дни от датата подписване на Протокол обр. 2 
за откриване на строителната площадка на сградата;

(3) Срокът по ал. 1 и 2 се удължава с времето, с което евентуално бъде удължен срокът за 
реализация на проекта на община В. Търново.
(4) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за 
изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго 
допълнително плащане извън цената по чл. 5.

Чл. 4. Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с писмено предизвестие от едната страна, отправено до другата;
3. при изпадане на някоя от страните в несъстоятелност.
4. в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП
5. в други изрично предвидени от закона или договора условия.

Ш.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Чл. 5. (1) За изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
заплаща на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 43 000,00 лв. ( 
четиридесет и три хиляди лева) без ДДС, от които 40 000,00 лв. без ДДС за изготвяне 
на работен проект и до 3 000,00 лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по 
време на изпълнение на СМР.

Чл. 6. Заплащането на сумата по чл. 5 от настоящия договор се извършва по банков път по 
сметка на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България, община В. 
Търново.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА С Т РаЙ гТ Е  ' С ОРИГИНАЛ,-4,

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право
1.да проверява изпълнението на настоящия договор^лщр^начий^^пбл който не 

възпрепятства работата на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2.при констатирано неизпълнение и/или нарутг°.Tiне .н а^ а д ъ л ^ н и я т а  по 

договора, недостатъчна квалификация и компетентност да п с  pa^aNHffia на членът екипа 
на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друг.
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Чл. 9. П О Д И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т има право:
1. да изисква от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за 

правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.
2. да получава информация относно хода на изпълнението на услугата, предмет 

на настоящия договор;
3. да съдейства на И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ за изпълнение на договорените работи, 

като своевременно решава всички технически проблеми от своята компетентност, 
възникнали в процеса на работа;

4. да получи възнаграждението си съгласно определените в чл. 5 от настоящия 
договор начин и размер;

Чл.10. И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я Т се задължава:
1. да съдейства за изпълнение на договорените работи, като своевременно 

решава всички технически проблеми от своята компетентност, възникнали в процеса на 
работа;

2. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите 
суми на П О Д И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛЯ;

3. да предостави на П О ДИ ЗП Ъ ЛН И ТЕЛЯ за ползване наличните документи и 
други данни, необходими за изпълнението предмета на договора;

4. да организира приемането на работата на П О ДИ ЗП Ъ ЛН И ТЕЛЯ.

Чл.11. П О Д И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т се задължава:
1. да извърши услугата, предмет на настоящия договор, качествено, в срок и в 

съответствие е изискванията на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ, определени в Техническо задание и 
спецификация, представляващо неразделна част от договора за изпълнение на 
горецитираната обществена поръчка. Неспазването на Техническата спецификация се 
счита за неспазване на договора;

2. да представи в срок резултатите от изпълнението предмета на договора;
3. да докладва за възникнали нередности;
4. да информира И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 

на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
5. ако някоя от институциите, пред които П О Д И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я трябва да 

представи за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване 
на проекта по вина на П ОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен незабавно и за своя 
сметка да допълни, поправи или преработи проекта съобразно дадените от съответната 
институция указания;

VI. Н ЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ И  О ТГОВОРНОСТИ

Чл. 12. При неспазване на сроковете по чл. 2 от настоящия договор от 
П О Д И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я , последният дължи на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я неустойка в размер на 
0,5% (нула цяло и пет процента) върху стойността на договора за всеки ден забава, но не 
повече от 10% (десет процента) върху стойността на договора. В Я Р Н О  С О Р И ! 'Иh А/Ок

Чл. 13. При забава на плащането И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ дължи на П О Д И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я
неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) върху стрйн^атаа)>^договора за 
всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) върху стойността на договбоа.

Чл. 14. Дължимите неустойки, уговорени в настоящия разделянеjnniflaBaS' страните от 
възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по\общия искоЕгред
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VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 15. Всяка от страните ще счита всяка информация, касаеща другата страна, придобита 
във връзка с изпълнението на този договор за конфиденциална, с уговорката обаче, че това 
задължение няма да се отнася за информация, която във връзка с изпълнението на този 
Договор:

1 .е публично достъпна;
2.е била на разположение на една от страните преди сключването на договора и 

не е била предмет на съществуващо самостоятелно задължение за спазване на 
конфиденциалност от тази страна.

3 .следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона.

Ч л. 16. (1) СТРА Н И ТЕ се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията, когато неизпълнението се дължи на непреодолима сила.
(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо или 
непредотвратимо събитие с извънреден характер, което е настъпило след датата на този 
договор и е извън контрола на страните, и вследствие на което изпълнението на 
съответните задължения става невъзможно
(3) Наличието на непреодолима сила подлежи на потвърждаване от съответен компетентен 
орган.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което с 
била налице непреодолимата сила.
(5) Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е 
причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на парични средства 
не представлява непреодолима сила.
(6) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в 
забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 17. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, 
изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна 
отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. 
Страната е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването.

Чл. 18. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  и П О Д И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛЯ са валидни, 
когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), с телеграма, факс на адреса на 
съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 19. Всички спорове по този договор се уреждат чрез преговори между страните, а при 
липса на съгласие се отнасят за решаване пред компетентния съд на Република България.

Чл. 20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилг^ат разпоредбитз' на, ЗЗД и 
другите нормативни актове регламентиращи тази материя и действащи към датата на 
възникване на спора.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие оОстОятелства по 
чл.45а от Закона за обществените поръчки. С подписването, жа настиятия^ лпгпвор 
П О Д И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т декларира, че е съгласен договорът да бБДе йЗЯ е.чешв случай на 
непредвидени обстоятелства, които налагат промяна, съгласно разпоредбата на чл.^РЗ// ал. 2 
от ЗОП, като се задължава да подпише допълнително споразуменйе^в „тридневен срок от 
представяне на проект за подписването му от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
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Чл. 22. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длт.жна да 
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване т  премяната.

Чл. 23. Настоящият договор се състави и подписа а 3 еднообразни екземпляра - два за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3/-. Й Щ Д Щ Ш  ЗА ПОД113ПЪЛНИТЕЛЯ;

УПРАВИТЕЛ

/К^&гфян Дешков' } / f^AlnatyH. Исанов/

вято С ОРИГИНАЛА
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