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5400, гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1, тел.: 0675/39 61 14, факс: 0675/3 27 73

www.sevlievo.bg,  e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:

„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОТ
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД СЕВЛИЕВО И НА СГРАДАТА НА
РСПБЗН – ГР. СЕВЛИЕВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от
образователната инфраструктура в град Севлиево“, както следва:
 „Второ основно училище "Стефан Пешев" град Севлиево“
 „Първо основно училище "Христо Ботев" град Севлиево“
 СОУ "Васил Левски" град Севлиево
 ОДЗ "Пролет 2"
 ОДЗ"Слънце 1"
 ЦДГ "Радост 1"
 ОДЗ "Слънце 3"
 ОДЗ "Щастливо детство 2"
 ОДЗ "Щастливо детство 1"

Обособена позиция № 2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  на сградата на
Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Севлиево“

Одобрена с Решение № 0356 от 11. 04. 2016 г. за откриване на на процедура от кмета
на община Севлиево
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С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител
Б) Правно основание за провеждане на процедурата
В) Предмет на обществената поръчка. Място на изпълнение на дейностите от обхвата на
интервенциите.
Г) Цел на обществената поръчка
Д) Мотиви на избора за възлагане на процедурата

РАЗДЕЛ II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците
1.Общи изисквания.
2.  Условия за допустимост на участниците.
3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови
възможности.
4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и
квалификация на участниците.

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата
1. Условия за валидност.
2. Съдържание.
3. Специфични изисквания.

В) Запознаване с документацията за участие в процедурата. Разяснения по документацията за
участие.
1. Запознаване с документацията за участие в процедурата
2.  Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие
3. Условия и ред за еднократна промяна в обявлението и/или документацията за участие в
процедурата

Г) Комуникация между Възложителя и Участниците

Д) Гаранция за участие, гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената
поръчка.

РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите
Б) Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата

РАЗДЕЛ V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ VІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ
А) Общи изисквания
Б) Етични клаузи

РАЗДЕЛ VІІ. ОБРАЗЦИ
Образец № 1 Представяне на участник
Образец № 2 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”- „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2 (предложение първо),
т.2а (предложение първо), т.4 и т.5 и а л.5,т.1 и т.2 от ЗОП
Образец № 3 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП
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Образец № 4.1 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване
на стойностите, датите и получателите;
Образец № 4.2. Списък на строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата
на подаване на офертата, което еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка;
Образец № 5 Списък на техническите лица1, т.1 и 2 от ЗОП
Образец № 6 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
Образец № 7 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане
на условията в проекта на договор действителни собственици
Образец № 8 Декларация за ползване/ не ползване на подизпълнител/и
Образец №9 Декларацияза съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 10 Техническо предложение
Образец № 11 Ценово предложение
Образец № 12 Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт
Образец № 13 Проект на договор за инженеринг
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В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
за

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната
инфраструктура в град Севлиево и на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево“ по обособени
позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от
образователната инфраструктура в град Севлиево“, както следва:
 „Второ основно училище "Стефан Пешев" град Севлиево“
 „Първо основно училище "Христо Ботев" град Севлиево“
 СОУ "Васил Левски" град Севлиево
 ОДЗ "Пролет 2"
 ОДЗ"Слънце 1"
 ЦДГ "Радост 1"
 ОДЗ "Слънце 3"
 ОДЗ "Щастливо детство 2"
 ОДЗ "Щастливо детство 1"

Обособена позиция № 2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  на сградата на
Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Севлиево“

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите
своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци,
условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в “Общински център за услуги и информация на
гражданите” (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1,
Пощенски код 5400 в срок, съгласно обявлението.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за
обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се
прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията, пряко
приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси,
които не са обстоятелствено описани в тази документация.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

А) Възложител
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена

поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, с
административен адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1, тел.: 0675/39 61 14, факс: 0675/3 27 73.

Интернет адрес: www.sevlievo.bg,  e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

Б) Правно основание за възлагане на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на

основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с чл.14, ал.1 и глава пета от Закона за обществените
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поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по
провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и
международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Процедурата за възлагане
на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и
лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност
за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в
настоящите указания и комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в
процедурата.

В) Предмет на обществената поръчка. Място на изпълнение на дейностите от обхвата
на интервенциите

Предмет на обществената поръчка е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
сгради от образователната инфраструктура в град Севлиево и на сградата на РСПБЗН – гр.
Севлиево“ по обособени позиции, пълното описание на които е подробно разписано в настоящите
Указания и документацията по обществената поръчка, както и условията и изискванията за
изпълнението на строително-монтажните работи, включени в обхвата му.

В предметния обхват на настоящата обществена поръчка са включени инженеринг -
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по обособени позиции във връзка с
реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от
образователната инфраструктура в град Севлиево“ и „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево“, финансирани по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна
програма “Региони в растеж“ 2014-2020. Предметът на поръчката обхваща реализацията на всички
задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за ерегийна ефективност и
техническото обследване за постигане на най-малко клас „С“ енергопотребление, които са
неразделна част от документацията за участие.

Мястото за изпълнение на поръчката е град Севлиево.

Г) Цел на обществената поръчка
Обществената поръчка е насочена към обновяване на сгради от образователната

инфраструктура в град Севлиево и на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево , като с нея се цели да се
повиши енергийната ефективност на сгради на образователната инфраструктура и сградата на
РСПБЗН в град Севлиево, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в сградите от  образователната
инфраструктура в град Севлиево и на сградата на РСПБЗН ще допринесе за:

 по-високо ниво на енергийната ефективност на сгради и намаляване на разходите за
енергия;

 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения
цикъл на сградите;

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво
развитие.

Д) Мотиви за избора за възлагане на процедурата
Възложителят ще финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна

финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която се
реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове
в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР 2014 –
2020)., като максималният финансов ресурс по поръчката е в размер на 3 648409, 16 лв. без вкл.
ДДС за дейностите по проектиране, авторски надзор и СМР за въвеждане на мерки за енрегийна
ефективност.

Максималният финансов ресурс на поръчката се разпределя по 2 позиции както следва:

Обособена позиция 1:
№ Сгради от образователната инфраструктура- град Севлиево“

I. Разходи за изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за
енрегийна ефективност 3 284255,08
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II. Разходи за изработване на инвестиционен проект и извършване на
авторски надзор 139292,30

ОБЩО: 3423547,38

*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС

Обособена позиция № 2:
№ Сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението

I. Разходи за изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за
енрегийна ефективност 214154,08

II. Разходи за изработване на инвестиционен проект и извършване на
авторски надзор 10707,70

ОБЩО: 224861,78
*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС

Предвид изложеното и когато планираната за провеждане поръчка за строителство е равна
или по-висока от 264  000 (двеста шестдесет и четири хиляди) лева без вкл. ДДС за строителство и
след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен
предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от
ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.

Естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите
спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от
процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и
условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените
поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на
финансовите средства по програмата.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите
за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид
процедура, целта, на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством
осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи
конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на
процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като
всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за
изпълнение на обществената поръчка. Избягването на горепосочените усложнения и
предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в
процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно
настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ IІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата поръчка са сгради от образователната инфраструктура и сградата
на РСПБЗН в град Севлиево по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от
образователната инфраструктура в град Севлиево“, както следва:

„Второ основно училище "Стефан Пешев" град Севлиево“
„Първо основно училище "Христо Ботев" град Севлиево“
СОУ "Васил Левски" град Севлиево
ОДЗ "Пролет 2"
ОДЗ"Слънце 1"
ЦДГ "Радост 1"
ОДЗ "Слънце 3"
ОДЗ "Щастливо детство 2"
ОДЗ "Щастливо детство 1"
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Обособена позиция № 2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  на сградата на
Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Севлиево“, с които община
Севливо в качеството си на бенефицинет по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020
кандидитства за одобрение за обновяване в рамките на проект: „Енергийна ефективност на
образователната инфраструктура в град Севлиево" и „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Допустими разходи:
В рамките на „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) територията на община Севлиево
по обособена позиция № 1: се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за
периода на изпълнение на поръчката:

- разходи за СМР;
- разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;
- разходи за авторски надзор;
- разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи

се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на
съответните компетентни органи;

- разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

Недопустими разходи по сградите:
- Всички разходи извън посочените като допустими.
- Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното

енергийно и техническо обследване.

Допустими дейности за финансиране по сградите са:
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни

за сградата в обследването за енергийна ефективност;
- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за

енергийна ефективност. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с
възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването и
подмяната на дограма.

- Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от
повредите, настъпили по време на експлоатацията на сградите, които са предписани като
задължителни за сградата в техническото обследване;

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от
енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление най- малко „С“
в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Обществената поръчка е насочена към обновяване на обществено обслужващи сгради –
училища и детски градини, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност
да се осигурят по-добри условия, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в сградите ще допринесе за:
- по-високо ниво на енергийната ефективност на сградата и намаляване на разходите за

енергия;
- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на

сградата;
- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво

развитие.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД
СЕВЛИЕВО“, както следва:
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1. Сградата на Второ основно училище "Стефан Пешев" град Севлиево“

Описание на обекта
1. Вид на сградата Триетажна монолитна сграда с частичен сутерен

2. Предназначение на сградата Основно училище

3. Категория Трета категория

4. Адрес гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Росица” № 16

5. Година на построяване 1962 г.

6. Вид собственост Общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 1 338,67 кв.м.

Разгъната застроена площ (РЗП) 4 376,16 кв.м.
Застроен обем 15 745,20 куб.м.

Височина 12,70 м

Отопляема площ 3 895,00 кв.м.

Отопляем обем 8 800,00 куб.м.

Сградата на II – ро ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, кв. 91,  УПИ I, ул. "Росица“ №16,  е
Публична Общинска Собственост. Построена е и въведена в експлоатация през 1962 година, с
предназначение за учебно заведение.

Сградата е монолитна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи греди, колони и
ст. б плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за външните и 12 см. за вътрешните
стени. Сградата представлява свободностоящ обем от три тела, свързани функционално помежду
си, изпълнени на конструктивна фуга. Два от корпусите са по на три етажа и представляват
коридорна систена с едностранно разположени класни стаи, свързани помежду си с фоайе и
парадно стълбище. Фоайето е с касетиран таван. Третият обем е физкултурния салон с
прилежащите към него съблекални, складови и други помещения. Има две стълбища, като едното е
парадно и свързва двата корпуса, а другото е на края на корпус „А“ и достига и до кухненския
тракт. Част от старата дървена дограма е сменена с PVC дограмa, сградата е сравнително
поддържана, но ограждащите и елементи са за ремонт и саниране. Съществуващата мазилка е
минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Покривната конструкция е дървен гредоред и керемиди наредени върху летви.Покривът над
физкултурния салон е плосък изолиран с битумна хидроизолация Сградата е централно
газифицирана и се отоплява с локално котелно захранено с гориво природен газ поместено в
сутерена на сградата. Топлата вода за битови нужди се подгрява с електрически бойлери.

Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.
В училището към момента се обучават 536 ученика в една учебна смяна.



9

Схема на сградата

I. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлоизолиране на под в съответствие с изискванията на
ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлоизолиране на покрива на сградата в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

- Енергоспестяваща мярка 4: Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 5: Мерки по отопление в съответствие с изискванията на ЗЕЕ
и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 6: Мерки по осветление в съответствие с изискванията на ЗЕЕ
и препоръките за енергоспестяващи мерки.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата.
Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

Наименование на
обекта РЗП

Топло-
изолиране на

Външните
стени

Топло-
изолиране

на под

Топло-
изолиране
на покрив

Подмяна
на

Дограма

Мерки по
отопление

Мерки по
осветление

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. - -
ОУ „Стефан 4 376,16 3 932,00 542,00 1 339,00 311,00 Подмяна Подмяна
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Пешев“ гр.
Селиево,
ул. „Росица” № 16

на тръбна
мрежа и
изолация

на
осветители
с клас А++

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване на основното училище. В тези количествата не са включени съпътстващите
дейности по енергийното обновяване на сградата, които количества да се уточнят от
изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Видове СМР заложени по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата ,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ-( топъл покрив -демонтаж покрив, подмяна дървени ребра,
пароизолация от наелон, топлоизолация ХРS, циментова замазка, монтаж на дъсчена, полагане на
битумна хидроизолация  обшивка ,полагане на скара от летви 3/3 в двете направления,монтаж на
улуци и надолучна пола по контура,подмяна на керемиди, монтаж на ламаринине шапки на
комините);(студен покрив – демонтаж на ламаринени обшивки,премахване на стара
хидроизолация,полагане на замазка , хидроизолация, подмяна на водосточни тръби) ; подмяна на
гръмоотводната инсталация с мълниезащита с мълнеприемник с изпреварващо действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА - отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алумивиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ФАСАДИТЕ - доставка и монтаж на топлоизолационна система
, полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДА-топлоизолационна система с ХРS, грунд,
шпакловка и др.

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива;

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА – изграждане на рампа до нива първи етаж.

2.Сградата на „Първо основно училище "Христо Ботев" град Севлиево“

Описание на обекта
1. Вид на сградата Два и три етажа на различните секции

2. Предназначение на сградата Училище

3. Категория Трета категория

4. Адрес ул. „Канлъ дере” №14, гр. Севлиево, област Габрово,

5. Година на построяване 1970

6. Вид собственост Общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 1590 кв.м.
Разгъната застроена площ (РЗП) 4161 кв.м.
Застроен обем 15002,60 куб.м.

Височина 12,55 м

Отопляема площ 3743 кв.м.

Отопляем обем 8534 куб.м.

Сградата на I – во ОУ „Христо Ботев“ в гр. Севлиево, кв. 76,  УПИ VII, ул. "Проф. д-р Асен
Златаров“ №14,  е  Публична Общинска Собственост. Построена е и е въведена в експлоатация



11

през 1970 година, с предназначение училище. Същата е монолитна, изградена от стоманобетонна
конструкция с носещи греди, колони и ст. б плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за
външните и 12 см. за вътрешните стени. Сградата представлява свободностоящ обем от три тела,
свързани функционално помежду си, изпълнени на конструктивна фуга. Северният корпус е на три
етажа и представляват коридорна систена с едностранно разположени класни стаи, свързани
помежду си с фоайе и две стълбища. Изключение прави най - източната част - обемът зает от
Центъра за работа с деца, който е на един етаж. Западният корпус е на два етажа и представлява
коридор с двустранно разположени помещения – кабинети и канцеларии. Третият обем е
физкултурния салон с прилежащите към него съблекални, складови и други помещения. В
сградата има три стълбища, като едното е парадно и свързва двата корпуса, а третото се намира в
западния корпус и води към парното отделение на сутеренно ниво.

Покривната конструкция е стоманобетонна плоча. Сградата е централно газифицирана и се
отоплява с локално котелно, захранено с гориво природен газ, поместено в сутерена на сградата.
Топлата вода за битови нужди се подгрява с електрически бойлери.

Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.
В училището към момента се обучават 275 ученика в една учебна смяна.

Схема на сградата

1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1 – Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2 – Подмяна на дограмата на сградата;
Предвижда се частична подмяна на дограмата на сградата. Съществуващата дървена

дограма се премахва изцяло. На нейно място се предвижда монтаж на 5 камерна пластмасова
дограма с двоен стъклопакет и к стъкло. Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

- Енергоспестяваща мярка 3 – Топлоизолиране на покрива на сградата Топлинната
изолация на покрива се предвижда да е от вътрешната страна на помещенията в сградата.
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Изолацията е каменна вата скрита с плоскости от гипсокартон.Също така е необходимо
поставянето на замазка и битумна хидроизолация над външната плоча на покрива.  Топлинната
изолация се предвижда да бъде от каменна вата с дебелина 100mm и λ≤ 0,038W/mK,.
Допълнително за изолиране се предвижда изолиране на студен покрив с XPS с дебелина 100mm и
λ≤ 0,035 W/mK;

- Енергоспестяваща мярка 4: – Мерки по отопление.
Предвижда се подмяна на старата тръбната разпределителна мрежа и поставяне на

топлинна изолация на тръбна мрежа, в участаците пренинаващи през неотоплявани помещения,
подмяна на старите радиатори и поставяне на термостатични вентили, където липсват.

Енергоспестяваща мярка 5 – Мерки по осветление Повишаване ефективността на
осветителната инсталация и осигуряване на нормативна осветеност в сградата чрез подмяна на
осветителните тела.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в градата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№ Наименование на
обекта

РЗП Изолация
покрив

Смяна
на

Дограм
а

На
топлоизолиран

е подлежат
Отопление

Подмяна на
осветителн

и тела

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м бр

1 „I-ВО ОУ „ХРИСТО
БОТЕВ”

4161 1268 423 3609 - -

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното
обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след изготвяне на
техническия проект.

Видове СМР заложени по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ – демонтаж на ламаринени обшивки,премахване на стара
хидроизолация,полагане на замазка , хидроизолация, доставка и монтаж на топлоизолационна
система, подмяна на водосточни тръби;  подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с
мълнеприемник с изпреварващо действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА -отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алумивиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ- доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива;

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА -изграждане на рампа до нива първи етаж.

3.Сградата на СОУ "Васил Левски" град Севлиево

Описание на обекта

1. Вид на сградата Комплекс от няколко сгради /6 корпуса/, всички с
функционална връзка помежду си
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2. Предназначение на сградата Учебна сграда

3. Категория Втора категория

4. Адрес гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Гладстоун” № 22

5. Година на построяване

Корпус 1 – Стара сграда – 1896 г.
Реконструкция – 1974 г.

Корпус 2 – Стара сграда – връзка с нова сграда – 1974
г.;
Корпус 3 – Нова сграда – 1986 г.;
Корпус 4 – Басейн, Физкултурен салон и баскетболно
игрище – 1986 г.;
Корпус 5 – Топла връзка към столова и актова зала –
1986 г.;
Корпус 6 – Столова и актова зала – 1986 г.

6. Вид собственост Публична общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 4 615,72 кв.м.

Разгъната застроена площ (РЗП) 12 501,78 кв.м.
Застроен обем 45 006,41 куб.м.

Височина

Корпус 1 – 14,10 м;
Корпус 2 – 12,30 м;
Корпус 3 – 13,50 м;
Корпус 4 – 13,00 м;
Корпус 5 – 10,00 м;
Корпус 6 – 11,90 м.

Отопляема площ 12 260,82 кв.м.

Отопляем обем 39 291, 22 куб.м.

Сградата на СОУ „Васил Левски“ е ситуирана в гр. Севлиево, ул. „Гладстон” №22.
Сградата е построена и въведена в експлоатация поетапно, като старата част на сградата е
построена през 1896 година. В последствие е построена пристройка до старата сграда, а през 1986
година е въведено в експлоатация последващо разширение на сградата състоящо се от: учебната
сграда, физкултурен салон, басейн, столова с кухненски блок и топли връзки между тях. Старата и
новата части на сградата са свързани помежду си с директно преминаващи коридори.

Стара сграда – двуетажна с частичен сутерен, в който се помещава котелно помещение.
Стени – тухлена зидария с плътни тухли. Покрив – скатен керемиден над каратаван. Прозорци –
подменени с нови от PVC профил и двоен стъклопакет.

Междинна пристройка – двуетажна сграда с отопляем полуподземен сутерен. Стени –
тухлена зидария с плътни тухли. Покрив – скатен керемиден над стоманобетонна покривна плоча.
Прозорци – подменени с нови от PVC профил и двоен стъклопакет.

Нова сграда – стоманобетонна носеща конструкция (колони, греди и междуетажни плочи).
Покриви – над триетажната част покривът е вентилируем с въздушен слой, а над останалите части
на сградата е изпълнен топъл плосък еднослоен покрив от стоманобетон. Стени – стоманобетонни
фасадни панели с изключение на фасадните стени на басейн и физкултурен салон, които са с
монтирана допълнителна топлинна изолация от EPS с дебелина 7 см. Прозорци – частично
неподменени изпълнени от дървени слепени профили и стоманени профили с еднослойно
остъкление, като останалата част е подменена с нови от PVC профил и двоен стъклопакет. Всички
части от новата сграда са с отопляеми полуподземни сутерени, като само топлата връзка между
училището и столовата е изпълнена с под над земя.
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Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.
В училището към момента се обучават 1023 ученика в една учебна смяна.

Схема на сградата

1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлоизолиране на покрива на сградата в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

- Енергоспестяваща мярка 4: Подмяна на осветителни тела в съответствие с изискванията
на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

Наименование на
обекта

РЗП Подмяна на
дограма

Топло-
изолиране на

външните

Топло-изолиране на покрив Подмяна на
осветителни

телаXPS – Мин. вата – 80
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стени 60 мм мм

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр.
СОУ „Васил
Левски“ гр.
Селиево,
ул. „Гладстон” №
22

12 501,78 110,40 3 994,50 1 339,00 1 686,00 256,00

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване на основното училище. В тези количествата не са включени съпътстващите
дейности по енергийното обновяване на сградата, които количества да се уточнят от
изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Видове СМР заложени  по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ- (топъл покрив-монтаж на дървена конструкция  под
топлоизолация, ремонта на дървена носеща констрекция скатен керемиден покрив с подмяна на
керемидите, полагане на топлоизолация минерална вата и др.);(студен покрив - премахване на
стара хидроизолация,полагане на замазка , хидроизолация, доставка и монтаж на
топлоизолационна системаи др.), изработка и монтаж поц.ламаринени бордове, кумини и
др.,подмяна на водосточни тръби и воронки;  подмяна на гръмоотводната инсталация с
мълниезащита с мълнеприемник с изпреварващо действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алумивиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ФАСАДИТЕ- доставка и монтаж на топлоизолационна система,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.

В И К ИНСТАЛАЦИИ - демонтаж на съществуващи компрометирани поцинковани
водопроводни тръби, демонтаж на съществуваши компрометирани чугунени и каменинови
канализационни тръби , доставка и монтаж на РР водопроводни тръли и РVС канализационни
тръби  и др.

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСАЛАЦИЯ- подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива;

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- частична подмяна на отоплителната инсталация –
тръбна мрежа , радиатори , фитинги и др.на компрометираните участъци.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА- изграждане на рампа до нива първи етаж.

4. Сградата на ОДЗ "Пролет 2"гр.Севлиево

Описание на обекта
1. Вид на сградата ОДЗ”Пролет”

2. Предназначение на сградата Детско обеденино заведение

3. Категория Трета категория

4. Адрес ул. „Стара планина” №92, гр. Севлиево, област
Габрово,

5. Година на построяване 1978

6. Вид собственост Общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 1170 кв.м.
Разгъната застроена площ (РЗП) 3652 кв.м.
Застроен обем 10225,60 куб.м.
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Височина 7,20 м

Отопляема площ 2309 кв.м.

Отопляем обем 5264 куб.м.

Сградата на ОДЗ „ПРОЛЕТ 2 “ в гр. Севлиево, кв. 136,  УПИ I, ул. "Стара Планина“ № 92,
ПИ ид. № 65927.501.5250 е  Публична Общинска Собственост. Построена е и е въведена в
експлоатация през 1978 година, с предназначение детска градина.

Сградата е монолитенна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи греди,
колони и ст. б плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за външните и 12 см. за
вътрешните стени. Сградата представлява свободностоящ обем от шест тела, свързани
функционално помежду си, изпълнени на конструктивна фуга.

Покривната конструкция е ст. б. Плоча, отводняването – вътрешно.
Сградата е централно газифицирана и се отоплява с локално котелно, захранено с гориво

природен газ, поместено в сутерена на сградата. Топлата вода за битови нужди се подгрява с
електрически бойлери.

Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.
В детската градина към момента се възпитават 117 деца в шест групи.

Схема на сградата

1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: – Топлоизолиране на под
Сградата граничи с неотопляем сутерен. Предвижда се поставянето на топлинна изолация

от EPS с дебелина 50mm и λ≤ 0,036W/mK на тавана на сутерена.
- Енергоспестяваща мярка 2: – Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с

изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;
- Енергоспестяваща мярка 3: – Подмяна на дограмата на сградата
Предвижда се частична подмяна на дограмата на сградата. Съществуващата дървена

дограма се премахва изцяло. На нейно място се предвижда монтаж на 5 камерна пластмасова
дограма с двоен стъклопакет и к стъкло. Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.
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- Енергоспестяваща мярка 4: – Топлоизолиране на покрива на сградата.
- Енергоспестяваща мярка 5: – Мерки по отопление
Предвижда се подмяна на старата тръбната разпределителна мрежа и поставяне на

топлинна изолация на тръбна мрежа, където липсва такава. Подмяна на старите радиатори и
поставяне на термостатични вентили.

Енергоспестяваща мярка 6: – Мерки по осветление
Повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на нормативна

осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С”В в
съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№
Наименование на

обекта РЗП
Топлоизолация

на под
Смяна на
Дограма

Топлоизол
иране на
външни
стени

подлежат

Топлоизол
иране на
покрив

Подмяна на
осветителн

и тела

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м бр

1 ОДЗ „Пролет- 2” 3652 1166 603 2297 1166 -

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното
обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след изготвяне на
техническия проект.

Видове СМР заложени  по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ- демонтаж на ламаринени обшивки,премахване на стара
хидроизолация,полагане на замазка , хидроизолация, доставка и монтаж на топлоизолационна
система, подмяна на водосточни тръби;  подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с
мълнеприемник с изпреварващо действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алумивиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ФАСАДИ- доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД- топлоизолационна система с ХРS, грунд, шпакловка и
др.;

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.;

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива и др;

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА- изграждане на рампа до нива първи етаж.

5.Сградата на  ОДЗ"Слънце 1"гр.Севлиево

Описание на обекта
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1. Вид на сградата ОДЗ”Слънце 1”

2. Предназначение на сградата Обединено детско зоведение

3. Категория Четвърта категория

4. Адрес ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №41, гр. Севлиево,
област Габрово,

5. Година на построяване 1964

6. Вид собственост Общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 469,53 кв.м.
Разгъната застроена площ (РЗП) 1408,59 кв.м.
Застроен обем 3991,00 куб.м.

Височина 8,50 м

Отопляема площ 939,06 кв.м.

Отопляем обем 2660,70 куб.м.

Обследваният обект e  сградата на ОДЗ "Слънце 1", която се намира в гр.Севлиево, област
Габрово.
Сградата е  построена в 1964г.Сградата на детската градина се състои от един корпус на два
етажа.

На първия етаж са разположени 2 групи деца: гардеробно, занималня, спалня (за която се
минава през занималнята), столова, кухненски офис, стая за персонала, складове, умивалня за деца
и WC.

На втория етаж са разположени са обособени помещения за две групи деца, а именно
гардеробно, занималня, спално помещение,санитарен възел за деца с умивалня, кухненски офис,
склад,  лекарски кабинет и ЗОС.

Конструкцията на сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево, ул. “Св. Св. Кирил и
Методий“  № 41 е изпълнена от монолитен стоманобетон. Тя има два етажа и сутерен. Над
покривната стоманобетонна плоча има изпълнен покрив с дървена конструкция, дъсчена обшивка
и керамични керемиди.

Носещата стоманобетонна конструкцията на ОДЗ " Слънце 1" се състои от плочи, греди и
тухлени стени изпълнени с плътни единични тухли и варов разтвор. Фасадните стени са дебели по
38 см.

Основите са сутеренни стоманобетонни стени.
Двускатният покрив е с класическа дървена покривна конструкция (стъпваща върху

стоманобетонни пояси), която е в относително добро състояние. В подпокривното пространство се
забелязват пробойни в покривното покритие, както и течове от тях.

Дограмата на сградата в голямата  си част е дървена, с изключение на дограмата от
източната фасада, кояно е сменена с PVC.

Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.
В детската градина към момента се възпитават 80 деца .
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Схема на сградата

1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: – Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: – Топлоизолиране на покрива на сградата.
- Енергоспестяваща мярка 3: – Подмяна на дограмата на сградата
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Предвижда се подмяна на дограмата на сградата. Съществуващата дървена дограма се
премахва изцяло. На нейно място се предвижда монтаж на 5 камерна PVC с двоен стъклопакет и к
стъкло. Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за
енергоспестяващи мерки.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№ Наименование на
обекта

РЗП Топлоизолиране на външни
стени подлежат

Подмяна на
дограма

Топлоизолира
не на покрив

кв.м кв.м кв.м кв.м.

1 ЦДГ „Слънце1” 1408,59 532 85 469,5

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното
обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след изготвяне на
техническия проект.

Видове СМР заложени  по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ- демонтаж покрив, подмяна дървени ребра, пароизолация от
наелон, топлоизолация ХРS, циментова замазка, монтаж на дъсчена, полагане на битумна
хидроизолация  обшивка ,полагане на скара от летви 3/3 в двете направления,монтаж на улуци и
надолучна пола по контура,подмяна на керемиди, монтаж на ламаринине шапки на комините ;
подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с мълнеприемник с изпреварващо
действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алумивиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ФАСАДИ- доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.

В И К ИНСТАЛАЦИЯ-демонтаж на съществуващи поцинковани водопроводни тръби,
демонтаж на съществуваши чугунени и каменинови канализационни тръби , доставка и монтаж на
РР водопроводни тръли и РVС канализационни тръби  и др.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ-- подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.;

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива и др;

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА- изграждане на рампа до нива първи етаж.

6. Сграда  ЦДГ "Радост 1"
Описание на обекта:

1. Вид на сградата ЦДГ”Радост1”

2. Предназначение на сградата Детска градина
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3. Категория Четвърта категория

4. Адрес ул. „Здравец” №1, гр. Севлиево, област Габрово,

5. Година на построяване 1970

6. Вид собственост Общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 547 кв.м.
Разгъната застроена площ (РЗП) 905,54 кв.м.
Застроен обем 3602,62 куб.м.

Височина 7,50 м

Отопляема площ 863 кв.м.

Отопляем обем 2589 куб.м.

Обследваният обект e сградата на ЦДГ “Радост 1”, която  се намира в гр. Севлиево, ул.
„Здравец“ №1. Детската градина се състои от два корпуса, първият е ОДЗ, а вторият е кухня с
котелно. Сградите са построени в периода 1969-1970г.

На първи етаж са обособени помещения за две групи деца, а именно гардеробно,
занималня, спално помещение, санитарен възел за деца с умивалня, кухненски офис, склад, както
и  лекарски кабинет и ЗОС.

На втори етаж са обособени помещения за две групи деца, а именно гардеробно,
занималня, спално помещение,санитарен възел за деца с умивалня, кухненски офис, склад,
кабинет Директор и Методичен кабинет.

Конструкцията на сградата е  скелетно-гредова на два етажа от монолитен стоманобетон.
Състои се от плочи, греди, колони и фундаменти.

Ограждащите стени са изпълнени от  тухли 25 см. и с двустранно нанесена варова мазилка.
Четирискатният покрив е с класическа дървена покривна конструкция (стъпваща върху

стоманобетонни пояси), която е в относително добро състояние. Не се наблюдават видими
недопустими провисвания и деформации на скатовете. В подпокривното пространство се
забелязват пробойни в покривното покритие, както и течове от тях.

През 2007 е направен ремонт на сградите, като е подменена изцяло дограмата на ОДЗ и
кухнята. Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.

В детската градина към момента се възпитават 96 деца .

Схема на сградата
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1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: – Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: – Топлоизолиране на покрива на сградата.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№ Наименование на
обекта

РЗП Топлоизолиране на външни  стени
подлежат

Топлоизолиране на
покрив

кв.м кв.м кв.м

1 ЦГЧ „Радост1” 905,54 2497 547

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното
обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след изготвяне на
техническия проект.

Видове СМР заложени  по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ- демонтаж покрив, подмяна дървени ребра, пароизолация от
наелон, топлоизолация ХРS, циментова замазка, монтаж на дъсчена, полагане на битумна
хидроизолация  обшивка ,полагане на скара от летви 3/3 в двете направления,монтаж на улуци и
надолучна пола по контура,подмяна на керемиди, монтаж на ламаринине шапки на комините ;
подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с мълнеприемник с изпреварващо
действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алумивиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ФАСАДИ- доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.;

В И К ИНСТАЛАЦИЯ - демонтаж на съществуващи поцинковани водопроводни тръби,
демонтаж на съществуваши чугунени и каменинови канализационни тръби , доставка и монтаж на
РР водопроводни тръли и РVС канализационни тръби  и др.;

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - подмяна на осветителните тела с енергоспектяващи
такива и др;

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА- изграждане на рампа до нива първи етаж.
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7. Сграда ОДЗ "Слънце 3"

Описание на обекта
1. Вид на сградата Един корпус на дваетажа

2. Предназначение на сградата Детска градина

3. Категория Четвърта категория

4. Адрес гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров“ №4

5. Година на построяване 1962 г. – 1963 г. ТП; 1961 г. – 1964 г. ЕЕ

6. Вид собственост Общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 407,85 кв.м.

Разгъната застроена площ (РЗП) 1 276,85 кв.м.

Застроен обем 5 279,40 куб.м.

Височина 12,60 м

Отопляема площ 936,20 кв.м.

Отопляем обем 3 113,50 куб.м.

Сградата на ОДЗ „Слънце 3“ е ситуирана в гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ № 4.
Сградата на детската градина се състои от един корпус на  два етажа, има общ сутерен на

кота -2,52 м. В сутерена на сградата са разположени кухненски блок,  складове,  котелно
помещение, перално помешение, сушилня, гладачно, складове към перално.

Първи етаж са разположени 2 групи деца: гардеробно, занималня, спалня (за която се
минава през занималнята), столова, кухненски офис, стая за персонала, складове, умивалня за деца
и WC, кабинет по музика.

На втори етаж са разположени са обособени помещения за две групи деца, а именно
гардеробно, занималня, спално помещение, санитарен възел за деца с умивалня, кухненски офис,
склад, физкултурен салон,  лекарски кабинет и ЗОС.

Конструкцията на подовете на Детският коплекс е гредова-стоманобетонна. Сградата е на
два етажа. Състои се от плочи, греди, фундаменти и зидани стени.

Ограждащите стени са с дебелина 38 см и са изпълнени от  тухли с цветна фададна
мазилка. В сутерена надосновните стени под фасадите са стоманобетонни с дебелина 35см.

Над покривната стоманобетонна плоча има изпълнен покрив с дървена конструкция,
дъсчена обшивка и керамични керемиди.

Дограмата на сградата в основната си част е дървена, много малка част от  дограмата е
сменена с PVC.

Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.
В детската градина към момента се възпитават 90 деца .
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Схема на сградата

1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрива в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№ Наименование на обекта РЗП
Топлоизолиране

на Външните
стени

Подмяна на
Дограма

Топлоизолира
не на Покрив

кв.м кв.м кв.м кв.м

1
ОДЗ „Сънце 3“
гр. Селиево,
ул. „Стоян Бъчваров“ № 4

1 276,85 721,50 205,00 408,00
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Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване на блока. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по
енергийното обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след
изготвяне на техническия проект.

Видове СМР заложени  по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ- демонтаж покрив, подмяна дървени ребра, пароизолация от
наелон, топлоизолация ХРS, циментова замазка, монтаж на дъсчена, полагане на битумна
хидроизолация  обшивка ,полагане на скара от летви 3/3 в двете направления,монтаж на улуци и
надолучна пола по контура,подмяна на керемиди, монтаж на ламаринине шапки на комините ;
подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с мълнеприемник с изпреварващо
действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алумивиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ФАСАДИ- доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.,

В И К ИНСТАЛАЦИЯ- демонтаж на съществуващи поцинковани водопроводни тръби,
демонтаж на съществуваши чугунени и каменинови канализационни тръби , доставка и монтаж на
РР водопроводни тръли и РVС канализационни тръби  и др.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.на компрометираните участъци.

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ -подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива и др;

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА- изграждане на рампа до нива първи етаж.

8.Сграда  на ОДЗ "Щастливо детство 2"

Описание на обекта
1. Вид на сградата Двуетажна монолитна сграда с частичен сутерен

2. Предназначение на сградата Детска градина

3. Категория Четвърта категория

4. Адрес гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Сава Тошев” № 11

5. Година на построяване 1975 г.

6. Вид собственост Общинска собственост

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 448,83 кв.м.

Разгъната застроена площ (РЗП) 1346,49 кв.м.

Застроен обем 3 698,36 куб.м.

Височина 8,24 м

Отопляема площ 1 346,49 кв.м.

Отопляем обем 3 698,36 куб.м.

Сградата на ОДЗ „Щастливо детство 2“  е ситуирана в гр. Севлиево, ул. „Сава Тошев” №11.
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В сутерена  са  обособени котелно помещение, физкултурен салон, 5 бр. складове, кухня,
подготвителни помещения към кухнята, помещение на домакин, два офиса.

На първи етаж се намират: помещения за две групи деца, като за всяка група има
гардеробно, занималня, спално помещение, санитарен възел за деца с умивалня, кухненски офис.

На втори етаж са обособени помещения за две групи деца, а именно гардеробно,
занималня, спално помещение,санитарен възел за деца с умивалня, кухненски офис, склад.

Конструкцията на сградата е скелетно-гредова на два етажа от монолитен стоманобетон.
Състои се от плочи, греди, колони и фундаменти.

Ограждащите стени са изпълнени от  тухли 25см с едностранно нанесена мазилка (от
външната страна).

Покривната конструкция е плоска стоманобетонна с класическа двойна конструкция, която
вследствие на атмосферните условия (дъжд, замръзване и др.) в голяма степен е разрушена и не
изпълнява предназначението си (има течове от вода в помещенията на сградата).

По фасадите на детската градина няма положена топлоизолация. Дограмата е подменена с
PVC, с изключение на дограмата в сутерена, която е дървена.
Цокълът на сградата е от мозаечни плочи, плочи, които на доста места са напукани.

Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица.
В детската градина към момента се възпитават 68 деца .

Схема на сградата

1.Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.
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Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№ Наименование на обекта РЗП
Топлоизолиране

на Външните
стени

Подмяна на
Дограма

кв.м. кв.м. кв.м

1 ОДЗ „Щастливо детство“ гр. Селиево, ул.
„Сава Тошев” № 11

1 346,49 642,80 43,70

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване на блока. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по
енергийното обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след
изготвяне на техническия проект.

Видове СМР заложени  по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ- демонтаж на ламаринени обшивки,премахване на стара
хидроизолация,полагане на замазка , хидроизолация, доставка и монтаж на топлоизолационна
система, подмяна на водосточни тръби;  подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с
мълнеприемник с изпреварващо действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алуминиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ФАСАДИ- доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.,

В И К ИНСТАЛАЦИЯ - демонтаж на съществуващи поцинковани водопроводни тръби,
демонтаж на съществуваши чугунени и каменинови канализационни тръби , доставка и монтаж на
РР водопроводни тръли и РVС канализационни тръби  и др.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.на компрометираните участъци.

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ-подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива и др;

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА- изграждане на рампа до нива първи етаж..

9.Сграда  ОДЗ "Щастливо детство 1"
Описание на обекта

1. Вид на сградата Два корпуса на по два етажа

2. Предназначение на сградата Детска градина

3. Категория Четвърта категория

4. Адрес гр. Севлиево, област Габрово,
ж.к.“ Д-р Атанас Москов“ № 3

5. Година на построяване 1965 г.

6. Вид собственост Общинска собственост



28

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 754,96 кв.м.

Разгъната застроена площ (РЗП) 2 198,69 кв.м.

Застроен обем
високо тяло – 5 243,18 куб.м.
ниско тяло – 1 812,57 куб.м.
физкултурен салон – 722,13 куб.м.

Височина
високо тяло – 10,45 м
ниско тяло – 7,25 м
физкултурен салон – 4,35 м

Отопляема площ 2 198,69 кв.м.

Отопляем обем 7 777,76 куб.м.

Сградата на ОДЗ „Щастливо детство 1“ запад е ситуирана в гр. Севлиево, ж.к.“ Д-р Атанас
Москов“ № 3.

Сградата на детската градина се състои от два корпуса на по два етажа, всеки предвиден за
по две групи деца; физкултурния салон на един етаж; помещения за педагози и медецински
персонал, учителски кабинети, обособени в два едноетажни блока, които се явяват и топла връзка
между двата корпуса на детската градина и физкултурния салон.

Сграда има общ сутерен на кота -2,90 м. В него са разположени кухненски блок, под един
от корпусите, складове, офис с два малки “кухненски“ асансьора, котелно помещение, перално
помешение, сушилня, гладачно, складове към перално и помещения за персонала, които са
обособени под друго едноетажно тяло.

Първи етаж са разположени главен вход и фоайе на детската градина, помещения за една
групи деца, лекарски кабинет, помещения на учителски персонал, кабинет директор, кабинет
музика складове на уч.помагала и консумативи.

На втори етаж са разположени помещения за една група деца: гардеробно, занималня,
спално помещение, санитарен възел за деца с умивалня.

Конструкцията на сградата е скелетно-гредова на два етажа от монолитен стоманобетон.
Състои се от плочи, греди, колони и фундаменти.

Ограждащите стени са изпълнени от тухли 25см с цветна фададна мазилка. Основите са
изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени.
Дограмата на сградата е дървена, в сутерена (зона кухненски блок)  дограмата е сменена с PVC.

Сградата функционира при 12 часов режим на работа, на петдневна работна седмица. В
детската градина към момента се възпитават 77 деца .

Схема на сградата
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1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрива в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в сградата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№ Наименование на обекта РЗП
Топлоизолиране

на Външните
стени

Подмяна на
Дограма

Топлоизолиране
на Покрив

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

1
ОДЗ „Щастливо детство“запад
гр. Селиево, ж.к.“ Д-р Атанас
Москов“ № 3

2 198,69 1 212,00 334,34 755,00

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване на блока. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по
енергийното обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след
изготвяне на техническия проект.

Видове СМР заложени  по окрупнени показатели при кандитатстването по програмата,
които следва да бъдат изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ- демонтаж на ламаринени обшивки,премахване на стара
хидроизолация,полагане на замазка , хидроизолация, доставка и монтаж на топлоизолационна
система, подмяна на водосточни тръби;  подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с
мълнеприемник с изпреварващо действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- отделяне на евакуационни стълбища на всеки
етаж,подмяна на дървена дограма с РVС и алуминиева,монтаж на външен алуминиев перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ФАСАДИ - доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.,

В И К ИНСТАЛАЦИЯ - демонтаж на съществуващи поцинковани водопроводни тръби,
демонтаж на съществуваши чугунени и каменинови канализационни тръби , доставка и монтаж на
РР водопроводни тръли и РVС канализационни тръби  и др.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.на компрометираните участъци.

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ-подмяна на осветителните тела  с енергоспектяващи
такива и др;

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА- изграждане на рампа до нива първи етаж.
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: СГРАДАТА НА РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР.СЕВЛИЕВО.

Описание на обекта

1. Вид на сградата ГДПБЗН-МВР-РСПБЗН”

2. Предназначение на сградата Общински детски център

3. Категория Трета категория

4. Адрес ул.”Александър Верешчагин”№4, гр.Севлиево, област
Габрово.

5. Година на построяване 1949

6. Вид собственост Публична

7. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

Застроена площ 687,89 кв.м.
Разгъната застроена площ (РЗП) 1730,61 кв.м.
Застроен обем 7426,34 куб.м.

Височина 13,00м

Отопляема площ 1120,90 кв.м.

Отопляем обем 5295 куб.м.

Административно-битовата сграда на ГДПБЗН-МВР - РСПБЗН - гр. Севлиево, ул.“
Александър Верешчагин“ №4 е изградена от монолитен стоманобетон, като се състои от две
сеизмично независими тела. Тя е триетажна сграда с частичен сутерен и използваемо подпокривно
пространство. На първия етаж е поместена и една гаражна клетка за 3 противопожарни автомобила
с директен излаз към нивото на терена. В обема на сградата е включена и тренировъчна кула на 5
етажа, която не е сеизмично независима от триетажната част. Към основната сграда са пристроени
други 2 гаражни клетки за още 4 противопожарни автомобила, които са едноетажни и
конструкциите им са свързани една с друга.

Схема на сградата

1. Мерки за изпълнение на СМР, предписани в Доклада за обследване за енергийна
ефективност, Доклада за установяване на действителните технитески характеристики и
Техническия паспорт:

Да се изпълнят СМР, предписани в докладът за обследване за енергийна ефективност, с
които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради и които се финансират с безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР):

- Енергоспестяваща мярка 1: – Топлинно изолиране на външните стени в съответствие с
изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 2: – Подмяна на дограмата на сградата
Предвижда подмяна на дограмата на сградата. Съществуващата дървена дограма се

премахва изцяло. На нейно място се предвижда монтаж на 5 камерна пластмасова дограма с двоен
стъклопакет и к стъкло. Подмяна на амортизирана дограма в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и
препоръките за енергоспестяващи мерки;

- Енергоспестяваща мярка 3: – Топлоизолиране на покрива на сградата.
- Енергоспестяваща мярка 4: – Топлоизолиране на под
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Забележка: Всички видове мерки за изпълнение на СМР са посочени Подробно в
Доклада за обследване, с които да се постигне клас на енергопотребление „С” в съответствие
с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Да се извършат и всички съпътстващи СМР, свързани с възстановяването на
първоначалното състояние, нарушено в резултат на подмяната на дограмата в
самостосградата.

Ориентировъчни количества СМР, предписани в обследването:

№ Наименование на
обекта

РЗП Топлоизолац
ия  на под

Смяна на
Дограма

Топлоизол
иране на
външни
стени

подлежат

Топлоизол
иране на
покрив

Подмяна
гаражни

врати

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м.

1 СРСПБиЗН
гр.Севиво

1730,61 271 168,34 618 741 78,56

Посочените количества са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно
обследване. В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното
обновяване на сградата, които количества да се уточнят от изпълнителя след изготвяне на
техническия проект.

Видове СМР заложени при кандитатстването по програмата ,които следва да бъдат
изпълнени на обекта:

ПОКРИВНИ РАБОТИ, -( топъл покрив -демонтаж покрив, подмяна дървени ребра,
пароизолация от наелон, топлоизолация ХРS, циментова замазка, монтаж на дъсчена, полагане на
битумна хидроизолация  обшивка ,полагане на скара от летви 3/3 в двете направления,монтаж на
улуци и надолучна пола по контура,подмяна на керемиди, монтаж на ламаринине шапки на
комините);(студен покрив – демонтаж на ламаринени обшивки,премахване на стара
хидроизолация,полагане на замазка , рулонна хидроизолация, подмяна на водосточни тръби) ;
подмяна на гръмоотводната инсталация с мълниезащита с мълнеприемник с изпреварващо
действие и др.;

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНАТА ДОГРАМА- подмяна на дървена дограма с РVС и
алуминиева,доставка и монтаж на метални врати от термопанел,монтаж на външен алуминиев
перваз и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ФАСАДИ - доставка и монтаж на топлоизолационна система ,
полагане на силикатна есктериорна мазилка и др.;

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД- топлоизолационна система с ХРS, грунд, шпакловка и
др.;

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ-- подмяна на отоплителната инсталация – тръбна
мрежа , радиатори , фитинги и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА изграждане на рампа до нива първи етаж.

II. Описание на дейностите
1. Разработване на инвестиционен проект- фаза работен, включително необходимите

работни детайли за нуждите на обновяването.
Изготвянето на инвестиционен проект- фаза «работен» за нуждите на обновяването се

извършва от правоспособни проектанти.
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Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ,
Наредба № 4 от 2001 г. посл. изм. 2015 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от
допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с
количествено стойности сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни
дружества и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ.

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) с технически изисквания към тях в
съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и
стойностни сметки.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект
ще ползва предписанията за обновяване, дадени в енергийното обследване. Изпълнителят следва
да разработи инвестиционен проект- фаза « работен» с необходимите работни детайли за
съответната сграда съгласно:

1. Изискванията на настоящите технически спецификации;
2.Енергоспестяващите мерки, предписани в доклада от обследването за енергийна

ефективност;
3.Задължителните мерки, включени в техническия паспорт на сградата, допустими по

проекта;
4. Изискванията на методическите указания на МРРБ приети с постановление № 18 от 2015

г. на Министерски съвет и допълненията към него.

С проекта:
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 изпълнението на

строителството;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по

чл. 169 от ЗУТ.

ОБХВАТ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

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, Наредба № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради,  изм. – ДВ, бр. 90 от
20.112015 г., а така също и специфичните изисквания на проекта.

1. Част АРХИТЕКТУРНА
 Обяснителна записка – следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в
съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали,
изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или
монтаж;

 Разпределения М 1:100- типов етаж /етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните
дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост;

 Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;
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 Фасади – графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на
предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде предварително
съгласувано с възложителя. 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 подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни
СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, покрив, стълбищна клетка и
входно пространство, остъкляване/затваряне на външна дограма (прозорци и врати), архитектурни
елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика, предпазни парапети и
привеждането им към нормативите – М 1:20 и др. свързани със спецификата на конкретния обект
на обновяване.

 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 инвестиционния 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.

2. Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
 Обяснителна записка – съдържа подробна информация относно предвидените в техническия
проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка със задължителните
мерки посочени в техническия паспорт на сградата. Към записката се прилага спецификация на
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е
приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

 Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата – които са
приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят
изпълнението на СМР.

Проектът трябва да доказва носещата и сеизмичната осигуреност на сградата.
При липса на конкретно описани мерки по конструктивно укрепване /усилване/ в доклада от
конструктивното обследване при установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на
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строежа, следва да се състави конструктивно становище относно общото състояние на сградата по
отношение на нейната носимоспособност, устойчивост и сеизмична осигуреност.

3. Част ЕЛЕКТРО /СТАНОВИЩЕ
 Обяснителна записка – описание на възприетите технически решения и спецификация на
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
 Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

4. Част ОВК
 Обяснителна записка – описание на възприетите технически решения и спецификация на
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ОВК с технически
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

 Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

5. Част ВиК /СТАНОВИЩЕ
 Обяснителна записка – описание на възприетите технически решения и спецификация на
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

 Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

6. Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 Обяснителна записка;

 Технически изчисления;

 Графична част – технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с
описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на
продуктите, приложения – технически спецификации и характеристики на вложените в строежа
строителни и енергоефективни продукти.

Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата в съответствие с действащите норми
по отношение на енергийната ефективност.

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

 Графична част.

8. Част ПБЗ /План за безопосност и здраве/ – с обхват и съдържание, определени съгласно
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи
 Обяснителна записка;

 Графична част.

9. Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ – с обхват и съдържание, съгласно
чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.
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Възложителят възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес
за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за
влагане на рециклирани строителни материали. Дейностите по извозване и депониране на
строителни материали са за сметка на изпълнителя.

10. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – по всички части на проектната документация, в
т.ч. подробна количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

Работният проект следва да се представи в 5 /пет/ екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на
магнитен /електронен/ носител, при софтуерна съвместимост съответно с AUTOCAD 2008 или
еквивалентни.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. 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 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като
задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

- Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от
повредите, настъпили по време на експлоатацията на  сградите, които са предписани като
задължителни за сградата в техническото обследване;

 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 изиквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали
за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с технически
характеристики, отговарящи на  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, 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 след като бъдат изготвени се предават на Възложителят за преглед от
общината. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива
се налагат, за своя сметка в срок до 10 работни 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.
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 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.

- Изпълнителят следва да направи подробен оглед на обекта и да отрази евентуално настъпилите
промени след етапа на изготвяне на Обследването за енергийна ефективност (например подменена
допълнително дограма и др.), касаещи само допустими по проекта интервенции. Изпълнителят
следва да уведоми Възложителя, който осъществява координацията по предварителните проектни
дейности.

- Изготвено КСС към Инвестиционният проект.

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

2.Упражняване на авторски надзор.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след
уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор.
б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително – монтажни работи.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и
ефективно.
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 технически 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.
Образците на документи, които засягат инвестиционния процес ще се подписват от страна на
Възложителят, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените
проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по
отделните части на проекта.

3.Изпълнение на СМР
Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие

с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от
компетентните органи. 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 в съответствие с
издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
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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
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 работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването по
архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на
проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
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.

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.

3.1. Технически изисквания към строителните продукти и оборудване
 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.

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

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

или
 Фасадни плоскости от минерална вата λ ≤ 0,045 W/m.K, със съответна плътност при определени
условия на изпитване.

или
 Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - коефициент на
топлопроводност λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия на изпитване.

 Минерални топлоизолационни плочи λ ≤ 0,045 W/m.K, при определени условия на изпитване.

 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 алкалоустойчиво покритие за вграждане в
топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна система;

 Импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще бъдат
третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови продукти според
конкретното предназначение;

 Отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, комбинация от
акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с различен гранулометричен състав,
добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на продукта, както и оцветители с висока устойчивост
към UV лъчи и лоши климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу
мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно архитектурен проект на
сградата.

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в техническия проект на
съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите параметри,
заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване.
За изчисляване на коефициента на топлопреминаване U (W/m2K) проектните стойности на
коефициента на топлопроводност (λ, 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
обследване и в техническия проект и които отговарят на всички нормативни изисквания за
предлагането им на българския пазар и на предвидената им употреба (предназначение) в сградите.

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



39

на приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект при
предвидената им употреба (предназначение) в сградите.

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са
задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на топлинна
изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени в част
архитектурна са също задължителни за Строителя, като корекции на архитектурно – строителните
детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.

В техническата спецификация за строителство Възложителят следва да посочи ясно
коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, които
трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в
сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния проект, където на по-ранен
етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването за енергийна ефективност.

Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи :
Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се
представя в част архитектурна на инвестиционния проект.
Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на
хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните детайли, а така
също се задават минималните експлоатационни показатели на съществените характеристики на
избраните хидроизолационни продукти.
Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и
хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на нормативните
изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и предвидените им
функции и предназначение.

Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на
хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения и за
които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са съответно на база на:
 огъваеми битумни мушами;

 пластмасови и каучукови мушами;

 битумнополимерни състави;

 течни полимерни състави;

 циментнополимерни състави.

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на сгради и
съоръжения се избира в зависимост от:
 техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;

 вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно обновяване или
преустройство;

 вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, циментно-пясъчен
разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.);

 компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;

 вида и начина на водоотвеждането;

 използваемостта на покрива.

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 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия
в сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да
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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.

Технически Светлотехническите изисквания за Учебни сгради съгласно БДС EN 12464-1
съответно да са:

- Класни стаи: 300 lx;

- „Черна“ дъска: 500 lx;

- Коридори: 100 lx;

- Стълбища: 150 lx;

- Учителски стаи: 300 lx;

- Библиотека – лавици за книги: 200 lx;

- Библиотека – читалня: 500 lx;

- Физкултурни салони: 300 lx;

- Столове за хранене: 200 lx;

- Кухня: 500 lx.

3.2. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите
Проектите на обектите, както и последващото извършване на СМР се изпълняват въз основа на
Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор и
включва следните по-важни нормативни актове: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, 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 89/106/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:
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• 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 № 16-1594 от 2013 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 обследване за енергийна ефективност, сертифициране
и оценка на енергийните спестявания на сгради;
• 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:
• 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.
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 89/106/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.

3.3. Други изисквания:
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 и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други
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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 компетентите 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 упражняване 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.
Текущ контрол по време на строителния процес
Осъществява се от:
 Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;

 Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще осъществяват
инвеститорски контрол и проверки на място.

Постоянният контрол върху изпълнението на СМР от време на целия строителен процес от
откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява
относно:
 съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни
книжа и КСС;
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 съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната
документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

 съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част
от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

 проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. Общият максимален срок за изпълнение на дейностите, предмет на Обособена позиция 1

е 480 календарни дни, разпределени както следва:
1.1. Максималният срок за изпълнение на проектирането е до 30 (тридесет) календарни дни

от датата на сключване на договора за обществената поръчка.
Минималният срок за изпълнение на проектирането, предлаган от участника за

Обособена позиция 1 не следва да е по-кратък от 10 календарни дни.
1.2. Максималният срок за изпълнение на строителството е до 450 (четиристотин и

петдесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната
площадка за изпълнение на сроителството;

Минималният срок за изпълнение на строителството, предлаган от участника за
Обособена позиция 1 не следва да е по-кратък от 150 календарни дни.

1.3. Авторски надзор се упражнява - до завършване на строителството с подписване на
необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

2. Общият максимален срок за изпълнение на дейностите, предмет на Обособена позиция 2
е 105 календарни дни, разпределени както следва:

1.1. Максималният срок за изпълнение на проектирането е до 15 (петнадесет) календарни
дни от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Минималният срок за изпълнение на проектирането, предлаган от участника за
Обособена позиция 2 не следва да е по-кратък от 5 календарни дни.

1.2. Максималният срок за изпълнение на строителството е до 90 (деветдесет) календарни
дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка за изпълнение на
сроителството;

Минималният срок за изпълнение на строителството, предлаган от участника за
Обособена позиция 2 не следва да е по-кратък от 30 календарни дни.

1.3. Авторски надзор се упражнява - до завършване на строителството с подписване на
необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА СГРАДИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В:
Обособена позиция 1 - 31826,69 м2

Обособена позиция 2-1730,61 м2

РАЗДЕЛ IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ОФЕРТИТЕ  И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

А) Изисквания към участниците

1. Общи изисквания
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават

оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително
техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и
обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.

Всеки участник може да представи само една оферта по предмета на процедурата.
Участниците представят оферта за една или по-вече обособени позиции.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
За да осигури прозрачност и създадат ясни и точни правила, законодателят е придал на

процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко
нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за
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изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на
Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността
предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде
отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да
спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба.
Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме
напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при
спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и
изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

1.2. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили договор.
Договорът за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура, следва да бъде
представен в заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1)
представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата за участие в която се
обединяват.

Договорът за създаване на Обединението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
1.2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за

изпълнението на договора.
1.2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на

изпълнение на договора.
1.2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на

Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях
ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Ако в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението, се представя и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се
посочва представляващия.

Не се допускат промени в състава на Обединението след изтичане на срока за подаване на
офертите.

1.3. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал.3, т.2 от ЗОП
не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за
Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

2. Условия за допустимост на участниците
2.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от
следните обстоятелства:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната
или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния
кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и
321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против
стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

2.1.2. е обявен е в несъстоятелност;
2.1.3. е в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно

националните му закони и подзаконови актове;
2.1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен;

2.1.5. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или
участникът е преустановил дейността си;

2.1.6. е лишен/а от правото да упражнявам професия или дейност, свързана с предмета на
поръчката (проектиране и/или СМР по реализация на енергоефективни мерки в сгради).
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2.1.7. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение

2.1.8. е осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл.136 от НК,
свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите
права на работниците.

2.1.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.1.10. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.1.11. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;

*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините по
съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до втора степен
включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; (5)
съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; (7)
дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право
на глас в дружеството.

!!! Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 процента държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това
дружество.

2.1.8. е сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

2.1.9. представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените
условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и
настоящата документация за участие.

2.1.10. представил е оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2 от ЗОП.
2.1.11. представил е гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция,

която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите.

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.2.1.1 и 2.1.6. се
прилагат както следва:

а) при събирателно дружество - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е
предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),

б) при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници (лицата по чл.
105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);

в) при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал.
1 от Търговския закон);

г) при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на
управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при спазване
на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон);

д) при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани
измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон);

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които

представляват участника.
з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в
чиято представителна власт е включена територията на Република България.

2.2. Посочените в т.2.1.1.-2.1.8. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато
участникът е обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в
Обединението.

2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни
физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят
на горепосочените изисквания (т.2.1.1.-2.1.6.) в Р. България и в държавата, в която са установени.
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Участниците могат да получат необходимата информация за:
- задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на

ел.адрес www.nap.bg ;
- опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите

структури на ел.адрес www.moew.government.bg ;
- закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната

политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg,
които са в сила в Р. България, където трябва да се извърши строителството или да се

предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

3. Критерии за подбор по чл. 49 ЗОП - отнасят се за двете обособени позиции:
3.1. Участникът следва да докаже регистрация в Централния професионален регистър на

строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи Четвърта
категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата
поръчка или да докаже еквивалентна регистрация в професионален или търговски регистър в
държавата, в която е установен, или да представи Декларация или удостоверение за наличие на
такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.

3.2. Изискването се доказва с представяне на:
Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България или еквивалентен
документ за регистрация, издаден от компетентен административен орган на страна членка на
ЕС при чуждестранни участници или декларация в свободен текст, че участникът се е запознал с
условията за вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава при подписване
на договор за възлагане на обществената поръчка да представи документи, удостоверяващи
вписването му в ЦПРС за изпълнение на строежи Четвърта категория. Възложителят няма да
сключи договор за обществената поръчка, ако участникът определен за изпълнител не представи
документи, удостоверяващи такава регистрация (чл. 42, ал. 1 т. 4 от ЗОП).

Забележка: В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо
лице, посоченото минимално изискване важи и следва да бъде доказано от този член на
Обединението, който, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение
ще вземе участие в конкретните СМР, съобразно категорията, посочена в пълното описание на
предмета на поръчката.

4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и
финансови възможности - отнасят се за двете обособени позиции:

4.1. За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на
материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и
други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на мин.
1 000 000 лева без ДДС за Обособена позиция 1 и с финансов ресурс в размер на мин. 100 000
лева без ДДС за Обособена позиция 2.

4.2. За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко
от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от
съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в
която участникът е установен.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя
документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 4.2., които са на чужд език,
се представят и в превод.

4.3. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от
съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в
Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в
своята оферта.

4.4. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
документите по т.4.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания
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за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в
обединението.

5. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите
възможности и квалификация на участниците - отнасят се за двете обособени позиции:

5.1 Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, за всяка от обособените позиции минимум 1 (една) услуга, сходна или
еднаква с предмета на обществената поръчка.

Под еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира
изпълнена услуга за проектиране на всяка една от посочените видове дейности, свързани с
въвеждане на енергоефективни мерки на сгради:

- Топлоизолация външни стени
- Топлоизолация на покрив
- Подмяна на дограма
- Подмяна осветители
- Нова сградна инсталация
* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените

видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект.
Забележка: Изискването за изпълнена услуга за проектиране се счита за покрито при

изпълнението на инженеринг.

За доказване на това изискване се представят:
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през

последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,
датите и получателите - Образец № 4.1, заедно с доказателство за извършената доставка съобразно
разпоредбата на чл. 51, ал. 4 от ЗОП – представя се под формата на удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за услугата.

5.2. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на
подаване на офертата, за всяка от обособените позиции минимум 1 (едно) строителство и/или
инженеринг, еднакво или сходно с предмета на общствената поръчка

Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка
една от посочените видове (СМР), свързани с въвеждане на енергоефективни мерки на сгради:

- Топлоизолация външни стени
- Топлоизолация на покрив
- Подмяна на  дограма
- Подмяна осветители
- Нова сградна инсталация
* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените

видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект.

За доказване на това изискване се представят:
Списък на строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на

подаване на офертата, което еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка (чл. 51, ал. 1, т.
2от ЗОП.), Образец № 4.2. и:

Доказателствата за извършеното строителство се представя като:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните
органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението,
мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и
данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените
строителни дейности;
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5.4. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката:
Минималният брой лица в екипа е:
Проектантски екип - 6 (шест) експерти
Екип за изпълнение на СМР – 1 (един) Технически ръководител и 2 (два) ключови

експерти. Изискването е приложимо за всяка от обособените позиции.
Изискванията към лицата са както следва:

5.4.1. ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП:
5.4.1.1. Архитект:
- висше образование, магистърска степен по архитектура, или еквивалент;
- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалент

5.4.1.2. Строителен инженер
- висше образование, магистърска степен строителен инженер, или еквивалент;
- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/, или еквивалент;

5.4.1.3. Електроинженер
- висше образование, магистърска степен, електроинженер, или еквивалент;
- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалент;

5.4.1.4. Инженер ОВК
- висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и клим., или еквивалент;
- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалент;

5.4.1.5. Инженер ВиK
- висше образование, магистър степен инженер ВиК, или еквивалент;
- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалент;

5.4.1.6. Строителен инженер
- висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява

технически контрол по част „Конструктивна” или еквивалент;
- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалент;
- валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да

е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка
на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.

5.4.2. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
За всяка една от обособените позиции е необходимо да бъде представен отделен екип.

5.4.2.1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
- има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от

ЗУТ или еквивалентна;

5.4.2.2. СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО/ОТГОВОРНИК ПО
КАЧЕСТВОТО:

- Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или
еквивалентна.

- Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на
строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност или еквивалент;

5.4.2.3. ЕКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО:
Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-

07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд или еквивалентно.
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5.4.3. Съответствието с изискванията, поставени от Възложителя към експертите за
изпълнение на поръчката, се доказва с представяне на  един от следните документи:

- Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката;
- Декларация за ангажираност по чл. 51а от ЗОП, ако е приложима.

Забележка: Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически
и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи,
доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението
физически и/или юридически лица.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности
и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен
документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът
представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите
на третите лица.

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия
и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49  от
ЗОП изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към
Строителната камара в Република България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в
която попада обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство се доказва от участника в обединението, който ще изпълни
строителството.

Участник в процедурата трябва да притежава Копие от Сертификат за внедрени системи
o ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалентно;

o OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста
при работа или еквивалентно;

o ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или
еквивалентно;

или еквивалентни или представяне на други доказателства за внедрени еквивалентни мерки за
управление на качеството.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

!!! В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаните
сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството.

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата
1.Условия за валидност

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при
условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се
представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в
настоящите указания.
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Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата
документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията
или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при
всички случаи води до отстраняването му.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил конкретно
лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана негова декларация
образец № 9, едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в
този случай това лице ще бъде отстранено от участие в процедурата.

Физическо или юридическо лице, което участва в Обединение, не може да участва в друго
Обединение или да представя самостоятелна оферта.

Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията
за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие, техническите спецификации.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и
лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение
на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а -
представляващо/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е
чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически
и/или юридически лица, посочените в т.2 от настоящия раздел документи се представят в превод
на български език, с изключение на документа, представен в съответствие с изискванията на
чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, който се представя в официален превод.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез
„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа е направено отбелязване: „Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от
лицето, направило заверката и свеж печат на Участника (ако Участника разполага с такъв).

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са
задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци,
Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответсвие на офертата с
изискванията на документацията за участие.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществената поръчка - 180 календарни дни, считано от датата, посочена като
краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани
с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора
за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи
оферта с по – кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със
съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да я
удължи.

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в
три непрозрачни плика, както следва:

 Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите изисквани
от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на Участниците.

 Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят
документите, свързани с изпълнението на поръчката.
 Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на
участника.

Трите общи плика [„Плик №1“, „Плик №2“ и „Плик №3“ ] се запечатват в един общ
непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:
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ОФЕРТА

ДО
Община Севлиево
пл. „Свобода” № 1
5400 Севлиево

За участие в открита процедура по ЗОП  с предмет:
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в

град Севлиево и на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево“
по обособена позиция №.......

....................................................................................................................................................
/име на Участника /
....................................................................................................................................................
/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава
....................................................................................................................................................
/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Офертата се представя от участника лично, или от упълномощен от него представител,
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.

Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи
нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на
офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се
ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.
Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на
пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или
променят офертите си.

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.

2.Съдържание
Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията

образци. Офертата се състои от три части:

2.1. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията
по чл. 56, ал. 1, т. 1-3, 5, 6, 8, 12-14 от ЗОП.

ПЛИК  № 1  „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”
УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/
ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва  позиции

2.2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ Техническото
предложение по образец, и ако е приложимо-декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”
УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/
ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… /Посочва се ако поръчката включва  позиции
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2.3. Плик № 3 „Предлагана цена”, в който е поставено „Ценовото предложение” – по
образеца от документацията за участие в процедурата.

ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/
ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва  позиции/.

Всички документи представени на хартиен носител се прилагат и на СD носител в pdf.
формат в Плик № 1, 2 и 3.

2.1. Плик №1 „Документи за подбор”

2.1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
участника (в оригинал). В списъка участникът следва да опише всички представени от него
документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно
лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат.
Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите.

Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и
подреден съгласно списъка.

2. Представяне на участника - Образец № 1 в оригинал, включващо:
2.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и
електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;

2.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.
„а”- „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2 (предложение първо), т.2а (предложение първо), т.4 и т.5 и а
л.5,т.1 и т.2 от ЗОП- (оригинал, по Образец № 2);

2.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1:
- Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България или еквивалентен
документ за регистрация, издаден от компетентен административен орган на страна членка на ЕС
при чуждестранни участници или Декларация в свободен текст, че участникът се е запознал с
условията за вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава при подписване
на договор за възлагане на обществената поръчка да представи документи, удостоверяващи
вписването му в ЦПРС за изпълнение на строежи Четвърта категория. Възложителят няма да
сключи договор за обществената поръчка, ако участникът определен за изпълнител не представи
документи, удостоверяващи такава регистрация (чл. 42, ал. 1 т. 4 от ЗОП);

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП участникът може да докаже регистрацията си в
професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или да представи
декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган съгласно
съответния национален закон.

2.1.3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от
лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2.1.4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника -
отнасят се за двете обособени позиции:

2.1.4.1. За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или
няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или
някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
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Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя
документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 2.1.4.1., които са на
чужд език, се представят и в превод.

Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от
съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в
Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в
своята оферта.

В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
документите по т. 2.1.4.1. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания
за икономическо  финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в
обединението.

2.1.5. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника-
отнасят се за двете обособени позиции:

2.1.5.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване
на стойностите, датите и получателите - Образец № 4.1- в оригинал, заедно с доказателство за
извършената доставка съобразно разпоредбата на чл. 51, ал. 4 от ЗОП – представя се под формата
на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

2.1.5.2. Списък на строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на
подаване на офертата, което еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка (чл. 51, ал. 1, т.
2от ЗОП.), Образец № 4.2. - в оригинал и:

Доказателствата за извършеното строителство се представя като:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните
органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението,
мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и
данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените
строителни дейности;

Забележка: В списъка с изпълнени услуги/строителство следва да бъдат посочени и
вписани само обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката.

2.1.5.3. Списък на техническите лица, които участникът ще използва за изпълнение на
обществената поръчка  по Образец № 5 - в оригинал;

2.1.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7
от ЗОП,  както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 3
(в оригинал);

2.1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец № 6 (в оригинал).

В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от всеки
участник в обединението.

2.1.8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тях работен дял в
проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители – свободен
текст, по Образец № 8.
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2.1.9. Документ за внесена гаранция за участие (в оригинал).
Съгласно разпоредбите на чл. 59, ал.1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки е

определена до 0,5 % от стойността на всяка отделна обособена позиция / от поръчката без ДДС, а
именно :

Обособена позиция № 1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от
образователната инфраструктура в град Севлиево“- 17 117,74 лв.

Обособена позиция № 2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  на сградата на
Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Севлиево“ - 1 124,31 лв.

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в
обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от
образователната инфраструктура в град Севлиево и на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево“ по
обособена позиция № .............

Подробните условия по гаранциите са описани по-долу в настоящия раздел.

2.1.10. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено
да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване);

2.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец №7.

2.1.12. Декларация за ангажираност на експерт по чл. 51а от ЗОП – Образец № 12.

2.1.13. Декларация в свободен текст, че за срока на договора, ще се осигури Застраховка
за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от
ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден
аналогичен документ.

2.1.14. Декларация в свободен текст за наличие на валидна поименна Застраховка
Професионална отговорност в проектирането за всеки един от проектантите, в случай, че в
офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват
проектирането.

Забележка!!!
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител,

който при подписването му :
- не представи документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от

възложителя в настоящата документация размер и при обявените условия (оригинал);
- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;
- не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата, а именно:

1. Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България или
еквивалентен документ за регистрация, издаден от компетентен административен орган на страна
членка на ЕС при чуждестранни участници за изпълнение на строежи Четвърта категория или
еквивалент.

2. Копие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в
строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен
орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението
за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на
подписване на договора, както и да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст,
че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със
срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. В случай, че в офертата е
посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, Застраховката
по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите по отделно. В
този случай участникът представя Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност строителство.
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Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството,
здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда с обхват строително-
монтажни работи, съгласно съответните системи:

Копие от Сертификат за внедрени системи:
ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалентно;
OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при

работа или еквивалентно;
ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентно;

2.2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
В плик №2 следва да бъде представено:
2.2.1. Техническо предложение, включващо и срок за изпълнение на проектиране и

СМР, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени
всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Образец № 10) и ако е
приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ведно с график напълно съобразен с предложената
организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта. В графика следва
ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по
обекта.

2.2.2. Общият максимален срок за изпълнение на дейностите, предмет на Обособена
позиция 1 е 480 календарни дни, разпределени както следва:

1. Максималният срок за изпълнение на проектирането е до 30 (тридесет) календарни дни
от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Минималният срок за изпълнение на проектирането, предлаган от участника за
Обособена позиция 1 не следва да е по-кратък от 10 календарни дни.

1. Максималният срок за изпълнение на строителството е до 450 (четиристотин и петдесет)
календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка за
изпълнение на сроителството;

Минималният срок за изпълнение на строителството, предлаган от участника за
Обособена позиция 1 не следва да е по-кратък от 150 календарни дни.

1. Авторски надзор се упражнява - до завършване на строителството с подписване на
необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

Предложените срокове за изпълнение на проектирането и на строителството следва да
бъдат цели числа, в календарни дни.

2.2.3.Общият максимален срок за изпълнение на дейностите, предмет на Обособена
позиция 2 е 105 календарни дни, разпределени както следва:

1. Максималният срок за изпълнение на проектирането е до 15 (петнадесет) календарни дни
от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Минималният срок за изпълнение на проектирането, предлаган от участника за
Обособена позиция 2 не следва да е по-кратък от 5 календарни дни.

1. Максималният срок за изпълнение на строителството е до 90 (деветдесет) календарни
дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка за изпълнение на
сроителството;

Минималният срок за изпълнение на строителството, предлаган от участника за
Обособена позиция 2 не следва да е по-кратък от 30 календарни дни.

1. Авторски надзор се упражнява - до завършване на строителството с подписване на
необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

Предложените срокове за изпълнение на проектирането и на строителството следва да
бъдат цели числа, в календарни дни.

Техническото предложение и приложенията към него трябва да се представят в оригинал,
подписан от законния представител на съответния  участник, без да се посочва цена.

2.3. Плик №3 „Предлагана цена”
При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията,

обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.
Извън плик №3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация

относно цената.
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Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика
“Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат
отстранени от участие в поръчката.

Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец № 11. В него се включват
обобщени количествено-стойностни сметки и предложение за показателите за ценообразуване.
Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС.

В единичната цена следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и
материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване,
в това число допълнителните разходи и печалба.

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното
изражение на сумата.

3.Специфични изисквания
Възложителят не приема представянето на варианти на офертите.

В) Запознаване с документацията за участие. Разяснения по документацията за
участие.

1.Запознавене с документацията за участие
Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет

сайт на Възложителя  www.sevlievo.bg, секция „Профил на купувача“, раздел "Община Севлиево",
„Процедури“ в първия работен ден, следващ деня на изпращането в агенцията по обществени
поръчки на обявлението и решението за откриване на процедурата. Документацията е безплатна.

2.Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие
Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за

участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в
откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат до 7 дни, преди
изтичането на срока за получаване на офертите, на адреса и лицето, посочено в обявлението.
Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в
четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се публикува
в профила на купувача, без да се посочва лицето направило запитването. Даденото от
Възложителя разяснение се прилага и към документацията и става част от нея.

В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за
получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 3 дни, възложителят ще
удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

3.Условия и ред за еднократна промяна в обявлението и/или документацията за участие в
процедурата

Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да
направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с
осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа
грешка.

Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или
документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на
обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се
публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в
АОП.

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или
доставките по обявения предмет на поръчката.

В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на оферти за
участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за
подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането на 14-дневния срок възложителят може да публикува решение за
промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.



57

С публикуването на решението за промяна в Регистъра на обществените поръчки се счита,
че всички заинтересовани лица са уведомени.

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
1. Когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на

офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни
документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. В случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
1. В първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една

оферта;
2. Това се налага в резултат от производство по обжалване.
С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята,

че всички заинтересовани лица са уведомени.

Г) Комуникация между Възложителя и Участниците

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците свързани с настоящата
поръчка са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано
писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват
лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, чрез
куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от
него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това
ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това
уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на
договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която
им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази
информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма
право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните
случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения
договор до Агенцията по обществени поръчки;

- при изпълнение на задължение по ЗОП за публикуване информация в профила на
купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен
вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен
носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в
писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата.

Д) Гаранция за участие, гаранция за изпълнение на договора за възлагане на
обществената поръчка.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
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б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път

по следната сметка:
Банка: Инвест Банк АД – Севлиево
Банков код (BIC):  IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG91 IORT81273300185600
Гаранцията за участие: Съгласно разпоредбите на чл. 59, ал.1 и ал. 2 от Закона за

обществените поръчки е определена до 0,5 % от стойността на всяка отделна обособена позиция  /
от поръчката без ДДС, а именно :

Обособена позиция № 1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от
образователната инфраструктура в град Севлиево“ - 17 117,74 лв.

Обособена позиция № 2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  на сградата на
Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Севлиево“ - 1 124,31 лв.

Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и
безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение
на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на
Възложителя, подписано от Кмета на Община Севлиево или упълномощено от него длъжностно
лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни
след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок  за подаване на
офертите.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите
по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-
малък от определения в настоящата поръчка.

!!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от
членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.

2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността
му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под
формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата

гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на
договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по
следната сметка на Възложителя:

Банка: Инвест Банк АД – Севлиево
Банков код (BIC):  IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG91 IORT81273300185600
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в

нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на
Възложителя и че е със срок на валидност 30 (тридесет) дни, след датата на приключване на
договорa. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава
съгласно проекта на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично
се посочва договора, за който се представя гаранцията.

!!! Когато избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки
от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата по гаранцията.
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3. Задържанет, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по
условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора,
когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за
определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма,
когато участник:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
- е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за

обществената поръчка.

Гаранциите за участие се освобождават, както следва:
- на отстранените участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за

обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител;
- на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор за

обществената поръчка;
- на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за

обжалване на решението за определяне на Изпълнител;
- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в

срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция,
която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за
възлагане на обществената поръчка.

4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с

договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият

участник да представи гаранция за изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през

който средствата законно са престояли при него.

Г) Застраховки, осигурени от Изпълнителя
Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни

полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за проектиране и строителство, съответстващи на категорията на
строежа по съответната дейности, включени в поръчката.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Изпълнителя и
неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредба за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС
№ 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.)

РАЗДЕЛ ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния
срок за представяне на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, в зала 202 в
административната сграда на Община Севлиево - гр. Севлиево, пл. "Свобода" №1.

За провеждане на процедурата Възложителя с писмена заповед назначава комисия.
Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня,
определен за отварянето и оценката им. Срокът за приключване на работата на комисията, се
определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед.
Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите определен в обявлението за
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обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си
след искане на Възложителя.

В случай, че Възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката,  той осигурява външни
експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и
не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов
член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя
декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
участник;

б) не са "свързани лица" с участник в процедурата или с посочените от него
подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) не са участвали като външни консултанти в изготвянето на техническата спецификация
и методиката за оценка.

д) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.
Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на
Община Севлиево.

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и
представяне на съответните пълномощни.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на
три отделни запечатани плика, след което тримата нейни членове подписват плик №3. Комисията
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите
участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик №2 и тримата  й
членове подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един
представител на присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите
участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията,
които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на
комисията.

В закрити заседания, Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или
друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и го
изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Участниците
представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на
протокола.

Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор,
участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да
замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори
поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
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Комисията не разглежда документите в плик №2 на участниците, които не
отговарят на изискванията за подбор.

Комисията може по всяко време: (1) да проверява заявените от участниците данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица; (2) да изисква от
участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни
от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3.

Искането на Комисията е в писмен вид, като се дава разумен срок за отговор. Отговорът
на участника също е писмен. Посочените възможности не могат да се използват за промяна на
техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по
смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

При възникване на посочената хипотеза, Възложителят уведомява Комисията за защита
на конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е
икономически най-изгодната оферта.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията
обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично и на него имат право да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп
до сградата на община Севлиево.

При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по
един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти на останалите
допуснати участници.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на Възложителя, не се отваря.

В случай, че офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок
за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване
на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предожи за отстраняване
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

-оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.
При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че посочените

обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
Назначената от възложителя комисия ще разглежда, оценява и класира офертите на

участниците в съответствие с разпоредбите на чл.68-чл.72 от ЗОП.
Комисията класира на първо място участника предложил икономически най-изгодна

оферта.
Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в процедурата

всеки участник:
а) който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от

ЗОП;
б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП;
в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на

възложителя;
г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
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д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите
съгласно чл. 72 ал. 1 на ЗОП. Протоколът съдържа реквизитите по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

Осъществяване на контрол върху работата на комисията
от страна на Възложителя

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на
процедурата преди издаване на съответните решения.

При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на
съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително
обявените условия на обществената поръчка.

В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да
се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени
указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол.

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и
взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие,
към него се прилага особено мнение.

Б. Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника,
определен за Изпълнител на поръчката, в срок 5 работни дни след приключване работата на
комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в поръчката участници
и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен
срок от издаването му.

Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно
с протокола на комисията при условията на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща
решението на участниците.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
- не е подадена нито една оферта за участие, няма участник, който отговаря на

изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;
- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия,

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.
- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена

промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на
поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор
за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:
 е подадена само една оферта за участие;
 има само един допуснат участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или

само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;
 Участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор, или
- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или
- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал.

2 от ЗОП, посочени в обявлението.
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В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата възложителят в
един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача и
изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила,
но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато
възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възложителят сключва договор за изпълнение поръчката с участника, класиран на първо
място.

Договорът за обществена поръчка задължително съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на
които е определен за изпълнител.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител,
е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, свидетелство за съдимост на
членовете на управителните органи, както и гаранция за изпълнение на договора.

При подписване на договора за обществена поръчка, ако участникът, определен за
изпълнител е чуждестранно физическо и/или юридическо лице, същият е длъжен да представи
документити по чл. 48, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен
регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в
която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават посочените документи, или
когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен
орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е
установен.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител,
който при подписването му :

- не представи документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от
възложителя в настоящата документация размер и при обявените условия (оригинал);

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;
- не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата, а именно:

1. Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България или
еквивалентен документ за регистрация, издаден от компетентен административен орган на страна
членка на ЕС при чуждестранни участници за изпълнение на строежи Четвърта категория или
еквивалент.

2. Копие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в
строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен
орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението
за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на
подписване на договора, както и да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст,
че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със
срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. В случай, че в офертата е
посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, Застраховката
по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите по отделно. В
този случай участникът представя Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност строителство.

В случай, че Участникът определен за Изпълнител в едномесечен срок след обявяването на
решението за класиране и избора му за изпълнител не представи документите посочени в
преходните абзаци или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката,
Възложителят може да определи за Изпълнител участника, класиран на второ място или да
прекрати процедурата. В случай, че Възложителят определи за изпълнител класираният на второ
място участник, той го поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в
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тридневен срок от установяване на обстоятелствата по предходното изречение или от изтичането
на горепосочения едномесечен срок.

Ако класираните на първо и второ място участници не представят необходимите
документи или откажат да подпишат договора, то Възложителят прекратява процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:
 когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
- промяна в сроковете на договора, или
- частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато

това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
- цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка,

включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя,
не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на
изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри
функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или

- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на
договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

 при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора
за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на
изпълнение е над 12 месеца, или;

 когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

 при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или
продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

- не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил
процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

- срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
- прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за

възложителя;
Договорът за възлагане се сключва с участника, определен за изпълнител, в едномесечен

срок след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител, в случаите,
когато не е подадена жалба, или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение
на това решение.

РАЗДЕЛ VІ.  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

А) Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените
поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от
българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в
записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са
записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната
последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указанията за участие;
4. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;
5. Образците за участие в процедурата.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Б) Етични клаузи
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Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на
процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на
участника от процедурата или до административни наказания.

Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на
интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в
процедурата за възлагане на обществената поръчка. Ако по време на изпълнение на договора
възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и
в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от
всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, направени без
предварителното одобрение на възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено
съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези,
описани в самия договор.

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност
или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за
целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи,
изготвени или получени от изпълнителя са конфиденциални.

РАЗДЕЛ VІІ. ОБРАЗЦИ


