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УТВЪРЖДАВАМ:
Кмет на Община Севлиево: …………………

Д-р Иван Иванов

О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О
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 процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство чрез открита процедура

по ЗОП с предмет:

„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град
Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2:
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по четири
обособени позици:
Обособена позиция № 1: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 86А-88
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 103 А и Б
гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев” № 43-45
гр. Севлиево, ул. „Свети княз Борис І” № 11
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 46-48
гр. Севлиево, ул. „Иван Преснаков” № 4-6
Обособена позиция № 2: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Петко Рачев Славейков” № 34
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 13-15
гр. Севлиево, ул. „Люляк” № 11
гр. Севлиево, ул. „Хаджи Димитър” № 4
гр. Севлиево, ж.к. „Д-р Атанас Москов” бл.1
Обособена позиция № 3: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Видима” № 14-16-18
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 10, вх. А и Б
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 6
гр. Севлиево, ул. „Асенова” № 33-35
гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик” № 15 и ул.“В.Г.Ченчеви“ № 46А
гр. Севлиево, ул. „Равна гора” №2
Обособена позиция № 4: Включва  пет сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Ален Мак” № 6
гр. Севлиево, ул. „Цар Симеон Велики” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Братя Бъкстон” № 12
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 1,3,5,7
гр. Севлиево, ул. „Неофит Рилски” № 25

Teodora Kostadinova
Text Box
Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Наименование и адрес на Възложителя.

Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Община Севлиево.
Адрес на възложителя:  гр. Севлиево, пл.„Свобода“ № 1, тел: 0675/396 114, факс 0675/3 27 73,
Интернет адрес : www.sevlievo.bg, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg
Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с
което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране.

2.1. Описание на предмета на поръчката: Обществената поръчка, изпълнима при условията,
описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет:
„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град
Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2:
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по четири
обособени позици:

Обособена позиция № 1: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 86А-88
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 103 А и Б
гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев” № 43-45
гр. Севлиево, ул. „Свети княз Борис І” № 11
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 46-48
гр. Севлиево, ул. „Иван Преснаков” № 4-6

Обособена позиция № 2: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Петко Рачев Славейков” № 34
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 13-15
гр. Севлиево, ул. „Люляк” № 11
гр. Севлиево, ул. „Хаджи Димитър” № 4
гр. Севлиево, ж.к. „Д-р Атанас Москов” бл.1

Обособена позиция № 3: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Видима” № 14-16-18
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 10, вх. А и Б
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 6
гр. Севлиево, ул. „Асенова” № 33-35
гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик” № 15 и ул.“В.Г.Ченчеви“ № 46А
гр. Севлиево, ул. „Равна гора” №2
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Обособена позиция № 4: Включва  пет сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Ален Мак” № 6
гр. Севлиево, ул. „Цар Симеон Велики” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Братя Бъкстон” № 12
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 1,3,5,7
гр. Севлиево, ул. „Неофит Рилски” № 25

Предмет на обществената поръчка е инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза
работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване
на авторски надзор на 23 /двадесет и три/ броя многофамилни жилищни сгради, във връзка с
изпълнение на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Одобрените 23 многофамилни жилищни сгради са разпределени в 4 /четири/ обособени позици.
Предметът на поръчката включва:
- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект;
- извършване на СМР по одобрен работен проект;
- упражняване на авторски надзор;
- осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните
компетентни органи;
Проектното предложение предвижда ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 23
броя многофамилни жилищни сгради на територията на  град Севлиево. Внедрените мерки за
енергийна ефекнивост в многофамилните жилищни сгради ще допринесат за по-високо ниво на
енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване разходите за енергия,
подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл.

В предметния обхват на настоящата обществена поръчка са включени инженеринг - проектиране,
изпълнение на СМР и авторски надзор  във връзка с реализацията на проект: „Прилагане на мерки
за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 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
енергийна ефективност и техническото обследване за постигане на най-малко клас „С“
енергопотребление, които са неразделна част от документацията за участие.

Допустими разходи:
В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г се включват следните

разходи за обновяване на сградата, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на
поръчката:

 разходи, свързани с технически и/или работни проекти и с авторски надзор;
 разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се

от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на
съответните компетентни орган;
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 разходи за строително-монтажни работи;
 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
техническо и енергийно обследване;

Допустими дейности
Допустими дейности за финансиране по сградите са:
• изпълнение на всички евергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни
за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят най-малко до клас на
енергопотребление „С”;
• изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/, които са предписани
като задължителни в техническото обследване на сградите /съгласно Техническия паспорт на
сградата/;
• всички необходими мерки свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите
в съответствие с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с
увреждания.
• съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за
енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на
обновяването.

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП и
съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.73, ал. 1  от ЗОП е „открита процедура“.
Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка“ и/или „Поръчка“
и /или „Процедура“, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП
и която ще се възложи чрез открита процедура чл.73, ал. 1  от ЗОП. Обществената поръчка ще бъде
възложена по реда на откритата процедура, при която всички заинтересовен лица могат да подават
оферти.
Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в следните
документи, които са неразделна част от настоящата документация: техническата
спецификация за съответната сграда; доклада за енергийна ефективност за съответната
сграда; техническия паспорт в част „конструктивна“-задължителни мерки, за съответната
сграда.

Място за изпълнение на поръчката:

Място за изпълнение на поръчката са:

Обособена позиция № 1: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 86А-88
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 103 А и Б
гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев” № 43-45
гр. Севлиево, ул. „Свети княз Борис І” № 11
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гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 46-48
гр. Севлиево, ул. „Иван Преснаков” № 4-6

Обособена позиция № 2: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Петко Рачев Славейков” № 34
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 13-15
гр. Севлиево, ул. „Люляк” № 11
гр. Севлиево, ул. „Хаджи Димитър” № 4
гр. Севлиево, ж.к. „Д-р Атанас Москов” бл.1

Обособена позиция № 3: Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Видима” № 14-16-18
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 10, вх. А и Б
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 6
гр. Севлиево, ул. „Асенова” № 33-35
гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик” № 15 и ул.“В.Г.Ченчеви“ № 46А
гр. Севлиево, ул. „Равна гора” №2

Обособена позиция № 4: Включва  пет сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Ален Мак” № 6
гр. Севлиево, ул. „Цар Симеон Велики” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Братя Бъкстон” № 12
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 1,3,5,7
гр. Севлиево, ул. „Неофит Рилски” № 25

2.2. Прогнозна стойност на поръчката

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 599 727,33 (три
милиона петстотин деветдесет и девет хиляди и седемстотин двадесет и седем лева и тридесет
и три стотинки) без включен ДДС.

Прогнозната стойност е разпределена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - 941 476,33 (деветстотин четиридесет и една хиляди четиристотин
седемдесет и шест лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС.
Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 86А-88
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 103 А и Б
гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев” № 43-45
гр. Севлиево, ул. „Свети княз Борис І” № 11
гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 46-48
гр. Севлиево, ул. „Иван Преснаков” № 4-6
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Обособена позиция № 2 - 704 274,00 (седемстотин и четири хиляди двеста седемдесет и
четири) лева без ДДС.
Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Петко Рачев Славейков” № 34
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 13-15
гр. Севлиево, ул. „Люляк” № 11
гр. Севлиево, ул. „Хаджи Димитър” № 4
гр. Севлиево, ж.к. „Д-р Атанас Москов” бл.1

Обособена позиция № 3 - 1 108 164,00 (един милион сто и осем хиляди сто шестдесет и четири)
лева без ДДС.
Включва  шест сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Видима” № 14-16-18
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 10, вх. А и Б
гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 6
гр. Севлиево, ул. „Асенова” № 33-35
гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик” № 15 и ул.“В.Г.Ченчеви“ № 46А
гр. Севлиево, ул. „Равна гора” №2

Обособена позиция № 4 - 845 813,00 (осемстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин и
тринадасет) лв лева без ДДС.
Включва  пет сгради с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Ален Мак” № 6
гр. Севлиево, ул. „Цар Симеон Велики” № 18-20
гр. Севлиево, ул. „Братя Бъкстон” № 12
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 1,3,5,7
гр. Севлиево, ул. „Неофит Рилски” № 25

В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи, свързани с
качественото й изпълнение, в описания вид и обхват, в т.ч. данъци, такси, печалба,
начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за
осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

Общата прогнозна стойност, както и прогнозната стойност по всяка обособена позиция
представлява максимален финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка.

Предложената от участника цена се оферира в ценовото му предложение по съответната
обособена позиция.

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс ще бъде отстранен
от участие в настоящата процедура.

2.3. Начин на финансиране и плащане
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Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с изпълнение на проект „BG16RFOP001-
2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
в град Севлиево”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. За финансиране на тази обществена поръчка Община Севлиево ще използва средства по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма "Региони в растеж" 2014-2020 процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001
"ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ" № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-
0179-C01, № РД-02-37-279 от 24.11.2016 г.

Схема на плащане
Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 5 % (пет процента)
от стойността на договора (по обособена позиция). Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет)
дни от превеждане на авансово плащане по договора за Безвъзмездна финансова помощ на
възложителя от Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, равняващи се на 5 на
сто от междинните плащания към изпълнителя, до размера на полученото авансово плащане.
Авансът се изплаща след представяне на запис на заповед, без протест и без разноски, на
предявяване, покриващ пълния размер на аванса, и фактура на стойност, равна на стойността на
исканото авансово плащане и начислен ДДС.
Междинни плащания: Междинни плащания се извършват за реално изпълнени дейности по
проектиране и авторски надзор и актувани строително-монтажни работи, като общия размер на
междинните плащания е до 60 /шестдесет/ на сто стойността на Договора, с включен ДДС, след
представяне на:

-Фактура, която се издава от изпълнителя след одобряването на протокола от страна на
възложителя;

-Обемът на текущо/етапно  извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен
Констативен протокол между изпълнител, по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за
устройството на територията и възложител;

-Количествено-стойностна сметка, представена от изпълнителя с Ценовото му предложение
(оферта), приета от възложителя. На изпълнителя се заплаща за съответното количество, реално
извършена от него работа, съобразно посочената в количествено - стойностна сметка единична цена
за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите.

Окончателно плащане: Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между
стойността на договора между възложителя и изпълнителя и общата сума от авансовото и
междинните плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от
изпълнителя суми за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение.
Окончателното плащане ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7,
ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. без забележки, и издаване на фактура от изпълнителя и
подписване на тристранен Констативен протокол между изпълнител, Консултант по смисъла на чл.
166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията и възложител.



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

10

Съгласно методическите указания за изпълнение на договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и
регионално развитие“ – непредвидени разходи при договорите за инженеринг не се допускат.

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

Всички разходнооправдателни документи по проекта трябва да се съставят самостоятелно от
останалите документи на организацията. Трябва да са ясни, точти и да съдържат всички
реквизити, съгласно българското законодателство.

Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на бенефициента и да
съдържат необходимите реквизити, съгласно националното законодателство.

Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Те следва да
съдържат следната задължителна информация:
Получател: Община Севлиево
Адрес: пл.“Свобода“ № 1
БУЛСТАТ: 000215889
Получил фактурата: ……………………………………..
Номер на документа, дата, място.
В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-0179-C01, №
РД-02-37-279 от 24.11.2016г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 година,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие“

Забележка: В сградите, в  които има стопански обекти следва да се представят отделни
фактури за всеки един стопански обект.

2.3.Срок на валидност на офертата
Предложенията следва да бъдат валидни не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни,
считано от датата, която е посочена в обявлението за обществената поръчка за краен срок за
подаване на оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от
възложителя като несъответстващо на изискванията.

РАЗДЕЛ II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ.

3. Кратко описание на предмета на поръчката /количество, обем/.
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Обща застроена площ – 10428.40 кв.м. Включва следните  шест
сгради на сдружения на собствениците:

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 86А-88, с административен
адрес гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 86А-88. Застроената площ на сградата е 371 кв.м., а
разгъната застроена площ 1865 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.4524.1 и
65927.501.4524.2 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Сградата представлява пет етажна
постройка, изпълнена през 1982 г. с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и тухлена
зидария. Функцията на сградата е смесена с преобладаващо жилищно застрояване и функционално
е раделена на два входа с две стълбищни клети независими една от друга и се състои от:
Сутерен: със застроената площ 371,00 м². На етажа са разположени техничес ки,  складови и
обслужващи помещения/мазета, които са прилежаща част към основните имоти в сградата, както и
нефункциониращо противоракетно укритие. Партер със застроената площ 371,00 м²., където са
разположени два броя самостоятелни обекта със стопанско предназначение – магазини за
хранителни стоки и банков клон с обслужващите към тях прилежащи части. Втори, трети, четвърти
и пети етаж са идентични, със застроена площ от  451,00 м². На етаж са разположени 2 бр.
самостоятелни обекта – жилища във вход А и съответно 3 бр. самостоятелни обекта – жилища във
вход Б.  В подпокривното пространство са разположени използваеми тавански складови
помещения.  Покривът е скатен – без топлоизолация, изграден е от носеща дървена конструкция,
без обшивка, и хидроизолационна мушама, а само летви и керемиди. Отводняването е посредством
улуци по целия периметър на скатния покрив, воронки от поцинкована ламарина и водосточни
тръби разположени по фасадите на сградата, които се заустват в канализацията.
Дейности:
1. Подмяна на стара фасадна дограма, входни врати, ревизия на съществуваща.
Мярката включва подмяна на старата не сменена дървена дограма с PVC петкамерна - двоен
стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, подмяна на металните витрини с алуминиева
дограма с прекъснат термомост и двоен съклопакет. Подмяна на две  входни врати и три врати към
складове с нови топлоизолирани.
За постигане на по-добър енегоспестяващ ефект и общ архитектурен облик на сградата се
предвижда присвояване на неостъклените тераси /тип лоджии/ към отопляемото пространство и
остъкляването им с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло.
2.Топлоизолация на външни стени.
Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран
пенополистирол (EPS) с дебелина 10cm (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни
елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна
система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 20 сm (вкл. лепило, арм. мрежа,
шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна
мазилка).Системното топлоизолационно решение на фасадата включва и оградните стени от
таванското пространство /надзидове/, отразени в ЕД.
За изолиране на цоклите и оградните стени на партерния етаж се прилага топлоизолационна
система от XPS, δ= 8, обемна плътност ρ=18÷25kg/m3и съответен цокълен финиш /по архитектурен
проект/.
3.Толоизолиране на покрив.
Мярката включва сваляне на съществуващите покривни обшивки – рогозка и керемиди /със
запазване на здравите/, частична подмяна на компрометираните констртуктивни елементи от
покривната конструкция, полагане на нови обшивки– Керемиди, ХИ мушама и дъсчена обшивка,
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полагане на мека минерална вата с пародренажно фолио на рула, δ=12 см, обемна плътност 10÷ 13
кg/m³ и с коеф. на топлопроводност λ≤0,038Wm/2K между ребрата на покривната конструкция и
последваща защита с OSB плоскости.
4. Повишаване ефективността на осветителната инсталация в общите части.
Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на осветително тяло -
плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360⁰ .

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 103 А и Б с административен
адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 103 вх.А и вх.Б. Застроената площ на сградата е 357.57
кв.м., а разгъната застроена площ  1799.63 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.1041.1
по кадастралната карта на гр. Севлиево. Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция, с два
входа, три жилищни етажа, с четирискатен покрив с дървена носеща конструкця и мази в сутерена.
Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария. Построена е 1950 год. и надстроена с един
етаж 1970 год. Във функционално отношение тя е жилищна сграда, състояща се от дванадесет
апартамента/ по два на етаж/, достъпът до които се осигурява през самостоятелни стълбищни
клетки за всеки вход и четири търговски обекти в партера.
Дейности:
1.Топлоизолиране на фасадните стени-направа на външна топлинна изолация по стени типове №1,
включително и по ограждащите стени граничещи с външен въздух на подпокривно таванско ниво
/от кота първи жилищен етаж до покривна стреха/ от ЕРБ с дебелина Юсм и коефициент на
топлопроводност на материала 0,031 \А//тК,2 тераколови шпакловки, стъклофибърна мрежа и
тънкослойна водоотблъскваща мазилка, включително ръбохранители по всички ъгли и ръбове на
сградата. По фасади ЮИ и СЗ, стените на крайните неприобщени към отопляемия обем лоджии са в
една линия и една обща фасадна плоскост със фас.стени тип №1- за получаване на равна топл.
изолация по външната видима повърхност на тези стени- ЕРБ с дебелина Юсм и коефициент на
топлопроводност на материала 0,03Ш/тК, 2 тераколови шпакловки, стъклофибърна мрежа и
тънкослойна водоотблъскваща мазилка. Демонтаж на подпрозоречни ал. поли - където ги има,
доставка и монтаж на нови подпрозоречни поли /при фас.дограма, невключена в КСС подмяна на
дограма/. Изпълнение на негорими разделителни ивици съгласно нормативните изисквания-
местоположението им се определя от проектанта. По стени типове №2, №3 и №4 /партерните стени
на сградата -към момента изпълнени с бучарда, мазилка и облицовка от неформатирани кам.плочи/,
от кота прилежащ терен до кота първи жилищен етаж, външна топлинна изолация от ХРБ с



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

13

дебелина Юсм и коефициент на топлопроводност на материала 0,031 \Л//тК, 2 тераколови
шпакловки, стъклофибърна мрежа и мозаечна мазилка, включително ръбохранители по всички ъгли
и ръбове на сградата. Изпълнение на негорими разделителни ивици съгласно нормативните
изисквания-местоположението им се определя от проектанта. /При изготвяне на проекта, по
преценка на проектанта може да се изпълни и др.покритие- например топлинна изолация от ЕРБ със
същите параметри и облицовка от плочи/-ки, или в комбинация от мазилка на места, или по
др.удачен начин. По стени тип №5 - не предвиждаме да се изпълняват ЕСМ. Фасадни отвори: по
фасадите по които се изпълнява топлинна изолация се оформят /обръщат по жилищните етажни
нива с топлинна изолация от ЕРБ с дебелина 2см, с коефициент на топлопроводност на материала
съответно Л=0,031 \Л//тК, 2 тераколови шпакловки, интегрирани ъгли с мрежа и водооткапващи
профили и тънкослойна мазилка /при прозорците - по цялата периферия, четиристранно, а при
вратите- от трите страни/. По страниците на фасадните отвори на партерното ниво- от ХРБ с
дебелина 2см, с коефициент на топлопроводност на материала съответно Л=0,031 \Л//тК, 2
тераколови шпакловки, интегрирани ъгли с мрежа и водооткапващи профили и мозаечна мазилка.
От външната страна на прозорците от етажните нива, се изпълняват подпрозоречни поли, изнесени
достатъчно навън, извън плоскостта на фасадите,така че да покрият новомонтираната топлинна
изолация и да изпълняват качествено предназначението си. Фугата между подпрозоречна пола и
фасадна стена се измазва и уплътнява внимателно и отговорно. Необходимостта от подпрозоречни
поли на защитените прозорци, тези на неприобщените лоджии се прецизира с проекта- ако не се
изпълняват поли е необходим финиш с мазилка.• Преди полагане на топлинната фасадна изолация
компрометирана мазилка се очуква /облицовката от неформатиран кам. плочи се демонтира, хастара
-очуква/, основата обезпрашава, грундира със заздравяващ грунд или циментов шприц за добро
сцепление между стара и нова основа и в тези участъци се полага хастарна мазилка - за равна
основа на топл.плоскости. Генерираните отпадъци се натоварват и извозват.Да се предвиди
разделянето на топлоизолацията с негорими ивици, съгласно изискванията на Наредба № 1з-
1971/29.10.2009г местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта!
2. Топлинно изолиране на покриви-тип №1: полагане на вътрешна топлинна изолация по цялата
площ на пода на подпокривното пространство. Полагат се: пароизолация, ХРБ с дебелина 12см и
коефициент на топлопроводност на материала 0,031 \А//тК, РУС защитно фолио, защитна армирана
замазка. По външната повърхност на стените на подпокривното таванско ниво се полага топлинна
изолация от ЕРБ с дебелина Юсм и коефициент на топлопроводност на материала 0,031 \А//тК, 2
тераколови шпакловки и тънкослойна мазилка - количеството е отразено в КСС топлинна
изолация по фасади;-тип №2 - по тавана на стълбищната клетка се монтира вътрешна топлинна
изолация от минерална вата с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност на материала 0,036
\А//тК, пожароустойчив гипсокартон и финиш от боя; тип №3- /над част „търговия"- подове на
лоджии към апартаменти/: не предвиждаме да се изпълняват ЕСМ
3. Топлинно изолиране на подове-под тип №1- по подовата плоча над неотопляем сутерен не
предвиждаме да се монтира топлинна изолация;подове типове №№2, 3 и 4- Направа на топлинна
изолация по дъната на подовете, от ЕРБ с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност на
материала 0,031\/\//тК, 2 тераколови шпакловки, мрежа и финиш съгл.инв.проект,включително
водооткапващи профили където е необходимо.По подовите стб.плочи на неприобщени балкони -
подове на балкони, граничещи и от двете си страни с външен въздух се изпълняват финишни
покрития съгласно инвестиционния проект.
4. Подмяна на дървена фасадна дограма-подмяна на следната описана по-долу фасадна
дограма:Дървената дограма на част „Търговски обекти"-витрини и врати се подменят с Ал, с
коефициент на топлопреминаване на изделията 11<1,70\Л//пл2К, прозорците /фас.отвори с по-
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малки размери/ с РУС, с коефициент на топлопреминаване на изделията 11<1,30\/\//т2К;Дървените
еднокатно остъклени прозорци на междуетажните стълбищни площадки се подменят с РУС, с
коефициент на топлопреминаване на изделията 11<1,30\/\//пп2К; Дървените прозорци и балконски
врати по жилищните етажи се подменят с РУС дограма със стъклопакет, с коефициент на
топлопреминаване на изделията и<1,30\Л//пп2К;На сутеренните прозоречни отвори, вкл. и при
малките прозорци под витрините на търговските обекти, с цел сигурност и защита от посегателства
предвиждаме на тези отвори да се монтират плътни РУС дограма и мет.решетки, с коефициент на
топлопреминаване на изделията и<1,30\Л//т2К; Около новомонтираната дограма се изпълнява
измазване на фугите между каса и стена и обръщане на страниците от вътре /обръщането от вън при
фасадите е предвидено в КСС част фасади/.Подпрозоречните прагове се защитават посредством
външни подпрозоречни поли-по мярка от място /при витрини стопанска част- по преценка на
проектанта/.За да бъде избегнато образуването на плесен и за опресняване на въздуха в жилищните
помещения е необходимо новата дограма, предвидена за жилищни помещения да бъде снабдена с
вентилационни клапи на прозорците /без електричество/- по 1 клапа на жил.помещение.
Предвиждаме на вече монтираната и налична съвременна Р\/С и Ал дограма но жил.помещения
също да се монтират от същия вид вентилационни клапи на дограмата- по 1бр.клапа на
жил.помещение.
5. Подмяна на лампите с нажежаема спирала (ЛНС) в общите части с нови, енергоспестяващи
осветителни тела-Подмяна на лампите с нажежаема спирала (ЛНС) в общите части с нови,
енергоспестяващи осветителни тела.
6.Цялостна подмяна на дървена покривна конструкция и дъсчена обшивка по наклона и при стрехи
поради изгниване на лементите й.
7. Възстановяване на зиданите комини с пункнатини в тухлената зидария над покрива и изпълнение
на нови шапки.
8.Изпълнение на нови покривни хидроизолации по козирката над магазините, ламаринена обшивка
предпазваща тухлените стени от мокрене.
9.Почистване на армировката на плочата над сутерена, нанасяне на антикорозионно покритие и
възстановяване на бетоновото покритие.
10.Хидроизолации от вътре по периферните сутеренни стени.
11.Възстановяване на опадала мазилка по фасадите.
12. Подмяна на улуци и водосточни тръби.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“
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Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев” № 43-45 с административен
адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев” № 43 и № 45. Застроената  площ на сградите е 198.71 кв.м.,
а разгъната застроена площ  923.80 кв.м. Сградите са с  идентификатори 65927.501.676.1 и
65927.501.681.1 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Сградите са с монолитна стоманобетонна
конструкция , с четирискатен покрив с дървена конструкця, тавански стаи в подпокривно
пространство, гаражи и складове в партерния етаж и мази в сутерена. Стените на сградите са
изпълнени с тухлена зидария. Въведени са в експлоатация през 1972 и 1980 год . Във функционално
отношение те са жилищни сгради, състояща се от седем апартамента/ по един на етаж, В сутерена
на жилищните сгради са разположени гаражи. В подпокривното пространство са изградени
тавански стаи. Балконските парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности
1.Подмяна на съществуващата дограма с РVС дограма.
2.Топлоизолиране на стените.
Очукване и изкърпване външна увредена мазилка
Грундиране с дълбокопроникващ грунд на фасадни стени – преди полагане топлоизолация  и преди
полагане на мазилка
Монтаж топлоизолационна система тип ЕPS,100mm
Цветна силикатна екстериорна мазилка
3.Топлоизолиране на покрива .
Почистване на подпокривното пространство
Полагане на Минерална вата с дебелина 100 mm с коеф. на топлопроводност λ = 0,037 W/m²K
Прилежащи стени на подпокривно пространство
4.Топлинно изолиране на пода.
Грундиране с дълбокопроникващ грунд тавана на сутерена
Монтаж топлоизолационна система тип ХPS, 50 mm
Шпакловка и боядисване
Топлоизолиране на цокъла със 100 мм ХПС
Минерална мазилка за цокъла
5. Подмяна осветление на стълбище.
Доставка и монтаж енергоспестяващи осветителни тела с датчик  за управление
6.Полагане на хидроизолацията на покрива.
7.Подмяна на покривното покритие – дъсчена обшивка и керемиди.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Свети княз Борис І” № 11 с административен
адрес: гр. Севлиево, ул. „Свети княз Борис І” № 11. Застроената  площ на сградата е 98 кв.м., а
разгъната застроена площ  197 кв.м. Сградата е с  идентификатори 65927.501.722.1 по кадастралната
карта на гр. Севлиево. Във функционално отношение сградата е жилищна и се състои от 2 жилищни
етажа и  сутерен.Типът на конструкцията е полумасивна - частично стоманобетонни плочи и
гредореди, с носещи тухлени зидове и стоманобетонни колони и греди.Носещите зидове са
изпълнени от плътни тухли, на варов разтвор и обрамчени със стоманобетонни пояси.- Покривът е
скатен с дървена покривна конструкция и покритие от керемиди. Елементите на дървената
покривна конструкция са видими в използваемите подпокривни помещения. Ребрата, столиците,
маиите и поповете са във видимо лошо състояние, липсва дъсчена обшивка.
Дейности:
1. Подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма с троен стъклопакет с 5 камерен профил.
Дограмата ще се подмени с нова PVC дограма съставена от 5 камерни профили с и стъклопакет с К
стъкло и газ аргон.
2. Топлинно изолиране на външните стени
Топлинно изолиране на всички стени и цокъла с 10 см топлоизолация EPS отвън, без да се махат
старите покрития. Върху изолацията се предвижда финиш от PVC мрежа + минерална мазилка в
цвят.
3.Топлинно изолиране на пода под цялата част на сградата 10 см EPS, която да се положи под
подовата плоча от страната на сутерена.
4.Топлинно изолиране на покрива
Полагане на топлоизолация от минерална вата по целия покрив - 10 см тип „рулонна” по цялата
площ на покрива по горната му плоча м/у ребрата на носещата конструкция прикрепена с двойно
залепяща лепенка. Полагане на минерална вата със същата дебелина над окачения таван.
6.  Усилване на дървен гредоред, носещ участъци от кота ±0,00.
7.  Усилване и шиниране на напукания ъгъл на сградата.
8. Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена, по тераси.
9. Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на покривните дървени конструкции, както и на
покривните покрития и обшивки около комини, била и улами.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“
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Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 46-48 с административен
адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 46 и № 48. . Застроената  площ на сградите е 431,32
кв.м., а разгъната застроена площ 3353,28кв.м. Сградата се състои от две секции, с отделни
стълбищни клетки с  идентификатори 65927.501.2956.5 и 65927.501.2957.6 по кадастралната карта
на гр. Севлиево.  Във функционално отношение е многофамилна жилищна сграда. Изградена е по
системата пакето повдигани плочи, четири жилищни етажа, един партерен на който са разположени
шест търговски обекта и един тавански етаж. Въведена е в експлоатация през 1979 г. Ограждащите
стени са изпълнени от тухлена зидария по етажите. Единствено сутерена е от плътни
стоманобетонови стени. Покривът е плосък, като в основната си част е с тавански помещения.
Сутеренът е неотопляем и се използва за складове. Дограмата е частично подменена в отделни
апартаменти. В общите части тя е дървена с единично стъкло.
Дейности:
1.Топлоизолиране на външни стени
Очукване и изкърпване външна увредена мазилка
Грундиране с дълбокопроникващ грунд на фасадни стени – преди полагане топлоизолация  и преди
полагане на мазилка
Монтаж топлоизолационна система тип ЕPS,100mm.Цветна силикатна екстериорна мазилка
2. Подмяна на дограма
Демонтаж стари прозорци и витрини
Доставка и монтаж на ПВЦ дограма
3. Топлоизолиране на подове
Грундиране с дълбокопроникващ грунд тавана на сутерена
4. Топлоизолиране на покриви
За покрив Тип 1- почистване на подпокривно пространство; доставка и монтаж на „ХПС” с
дебелина 100 mm с коеф. на топлопроводност λ = 0,029 W/m²K, върху таванската плоча и полагане
на армирана циментова замазка с дебелина 0,04 см
За покрив Тип 2- доставка и монтаж на „ХПС” с дебелина 100 mm с коеф. на топлопроводност λ =
0,029 W/m²K, за изолиране от вътрешна страна на покрива на остъклените тераси, мрежа,
шпакловка и боядисване.
5. Монтаж на енергоефективно осветление в стълбищните клетки
Доставка и монтаж енергоспестяващи осветителни тела с датчик  за управление.
6.Подмяна на хидроизолацията на покрива.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Иван Преснаков” № 4-6 с азминистративен
адрес: гр. Севлиево, ул. „Иван Преснаков” № 4 и № 6. Застроената  площ на сградите е 358.23 кв.м.,
а разгъната застроена площ 2289.72 кв.м. Сградата се състои от две секции, с отделни стълбищни
клетки с  идентификатори 65927.501.1263.1 и 65927.501.1263.2  по кадастралната карта на гр.
Севлиево. Въведени са в ксплоатация през 1977г . Сградите са с монолитна стоманобетонна
конструкция, с четирискатен покрив с дървена конструкця, тавански стаи в подпокривно
пространство, гаражи и складове в партерния етаж и три жилищни етажа. Стените на сградите са
изпълнени с тухлена зидария. Във функционално отношение те са жилищни сгради, състояща се от
по осем апартамента/ по два на етаж /, достъпът до които се осигурява през самостоателна
стълбищна клетка за всяка сграда. В партера на жилищна сграда с идентификатор 65927.501.1263.1
и на жилищна сграда с идентификатор 65927.501.1263.2 един от гаражите е с променено
предназначение -за търговски обект. Балконските парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
1.Топлоизолиране на външни стени-външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с
дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,035 W/mK.
Предвиждат се 105 м2 за обръщане на прозорци и врати с топлоизолационен материал тип „ЕПС”
със следните топлофизични характеристики:
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,03(m)
Коефициент на топлопроводност λ = 0,035W/mK
Мярката за стените от ТИП 3 с площ 112,69 м2+ 15 за обръщане на прозорци и врати включва
доставка и монтаж на топлоизолационен материал тип „ЕПС” за надграждане върху
съществуващата топлоизолация, със следните топлофизични характеристики:
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,05 (m)
Коефициент на топлопроводност λ = 0,035W/mK
Мярката за стените предвижда топлоизолиране на еркерите 43,81 м2 с топлоизолационен материал
тип „ХПС”  със следните топлофизични характеристики:
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,1 (m)
Коефициент на топлопроводност λ = 0,030W/mK
В обема е включено и полагане на топлинна изолация каменна вата с клас по реакция на огън А1 -
ивица от 20 см съгл. чл.14, ал.15  НАРЕДБА Iз -1971 / изм. 2016 г./ Обощеният коефициент на
топлопреминаване е в рамките на допустимото отклонение – ±10%, от референтните стойности за
2015 г. съгласно изискванията на „Националната програма за енергийна ефективност за региони в
растеж“.
2.Подмяна на дограма-подмяна на 333,67 м2 стара дограма с PVC петкамерна, със стъклопакет 24
мм с едно високо енергийно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. Предвидено е
и подмяна на стара PVC и алуминиева дограма.Подмяна на стари входни врати 2 броя (12м2) с
алуминиеви входни врата с пълнеж от топлоизолация и стъклопакет 24 мм с едно високо енергийно
стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K с което ще се намалят топлинните загуби от
топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградата.
3.Изолиране на покрив- доставка и монтаж на топлоизолационен материал Минерална вата,
положена на пода в подпокривното пространство, както и топлоизолиране на плоския покрив.
Топлоизолационен материал „Минерална вата” в подпокривното пространство 363,26 м2:
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,10 (m)
Коефициент на топлопроводност λ = 0,037 W/mK.
Топлоизолационен материал за прилежащи стени „ЕПС”:
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,10 (m)
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Коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK.
За плосък топъл покрив Тип 2 намиращ се над остъклените балкони с площ: 38,78 м2 се предвижда
полагане на ХПС от вътрешната страна на терасите, направа на шпакловка с мрежа и боядисване.
Характеристики на топлоизолационният материал за „ХПС”:
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,10 (m)
Коефициент на топлопроводност λ = 0,030 W/mK.
4.Подмяна на осветление стълбище
Доставка и монтаж енергоспестяващи осветителни тела с датчик  за управление
5.Полагане на хидроизолацията на покрива.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Обща застроена площ – 7801 кв.м. Включва следните  шест
сгради на сдружения на собствениците:

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „П. Р. Славейков” № 34 с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „П. Р. Славейков” № 34. Застроената  площ на сградата е 230 кв.м., а разгъната
застроена площ  1148 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.1997.1  по кадастралната
карта на гр. Севлиево.Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция и три жилищни етажа, с
четирискатен покрив с дървена конструкция и мази в сутерена. Стените на сградите са изпълнени с
тухлена зидария. Въведени са в експлоатация през 1964г . Във функционално отношение тя е
жилищна сграда, състояща се от шест апартамента /по два апартамента на етаж/ достъпът до които
се осигурява през стълбищна клетка. Балконските парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
1.Подмяна на съществуващата дограма с дограма с троен стъклопакет с петкамерен профил.
Дограма ще се подмени с нова PVC дограма съставена от 5 камерни профили с коефициент на
топло преминаване U=1,10W/m2K и стъклопакет с К стъкло и газ аргон - 4x24x4х24х4мм с
коефициент на топло преминаване U=0,70 W/m2K.
2.Топлоизолиране на стените с EPS 10 см и полагане върху него на минерална мазилка като финиш
слой. Топлинно изолиране на всички стени и цокъла с 10см топлоизолация EPS отвън с
топлопроводност от λ=0,041W/m2.K,без да се махат старите покрития. Върху изолацията се
предвижда финиш от PVC мрежа + минерална мазилка в цвят. 3.Топлоизолиране на покрива с
минерална вата 15 см по цялата му площ под керемидите м/у покривните ребра. Предвижда се
полагането на топлоизолация от мин. вата по целия покрив от 15 см тип рулонна по цялата площ на
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покрива по горната му плоча м/у ребрата на носещата конструкция прикрепена с двойно залепяща
лепенка. Коефициента на топлопроводност на топлоизолацията за покрива е приет λ=0,041 W/m2.
4.Топлинно изолиране на пода с EPS 10 см по цялата му площ от страната на сутерена-предвижда се
изолиране на пода под цялата част на сградата 10 см EPS, която да се положи под подовата плоча от
страната на сутерена.
5.Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на покривните дървени конструкции, както и на
покривните покрития и обшивки около комини, била и улами.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 18-20 с
административен адрес: гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 18 и № 20. Застроената  площ
на сградата е 352.9 кв.м., а разгъната застроена площ  1893 кв.м. Идентификаторът на сградата е
65927.501.401.1  и 65927.501.1358.1 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Същата представлява
масивна жилищна сграда с два входа, на три етажа, с партерно и таванско ниво, и с частичен
подземен сутерен, изпълнена по монолитен способ на скелетно гредова стоманобетонна
строително- конструктивна система с преградни и оградни стени от тухлена зидария. Първият
/партерен/ етаж от сградата се ползва за гаражи и складови помещения - мазета. Следващите три
етажа са за жилищни нужди. Всеки жилищен етаж е с типово разпределение по два четиристайни
апартамента за вход 20 и по един четиристаен апартамент на етаж за вход 18. Вертикалната
комуникация се осъществява от двураменно стълбище по едно за всеки вход, обособени в
стълбищна клетка осигуряващи достъп до жилищата и съответно до частичния сутерен във вход 20,
където са разположени избени помещения към всеки апартамент, както и помещения за общо
ползване. Покривът е четири скатен изграден е от носеща дървена конструкция.
Дейности:
1.Подмяна на фасадна стара дограма. Ревизия съществуваща дограма.Мярката включва подмяна на
старата не сменена дървена дограма по апартаменти и в стълбищна клетка, както и металната врата
с PVC петкамерна - двоен стъклопакет,подмяна на гаражните врати с нови
топлоизолирани.Подмяна на прозорците в сутерена с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно
нискоемисионно външно стъкло,присвояване на неостъклените тераси /тип лоджии/ към
отопляемото пространство и остъкляването им с PVC петкамерна.
2.Топлоизолиране външни стени-топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с
експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 10 cm, грундиране и полагане на цветна екстериорна
мазилка, както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm. Системното
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топлоизолационно решение на фасадата включва и оградните стени от таванското пространство
/надзидове/, отразени в ЕСМ 3.
За изолиране на цоклите и оградните стени на партерния етаж се прилага топлоизолационна
система от XPS, δ= 8 cm. и съответен цокълен финиш.
3.Топлинно изолиране на покрив- демонтаж на покривни керемиди и стари обшивки, ревизия
покривна конструкция и последващ монтаж на нови покривни обшивки, полагане на твърда
минерална вата с дебелина 12 см по наклона на скатовете между покривните греди.Подмяна на
покривни прозорци с нови PVC петкамерна - двоен стъклопакет.
4. Топлинно изолиране на под- полагане на топлоизолация от XPS, δ= 6 cm по тавана на гаражите,
вкл. дюбели, мрежа и щпакловка.
5.Повишаване ефективността на осветителната инсталация в общите части-
демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED
осветително тяло, в комплект с датчик за присъствие 360⁰ .

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 13-15 с
административен адрес: гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” № 13 и № 15. Застроената  площ
на сградата е 256 кв.м., а разгъната застроена площ  609 кв.м. Идентификаторът на сградата е
65927.501.1324.1  и 65927.501.1323.1 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Същата представлява
три етажна постройка, изпълнена през 1975 г. с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и
тухлена зидария. Първонацчално е представлявала едноетажна постройка със сутерен, която през
1975 г. е била надстроена с два етажа.  Функцията на сградата е изцяло жилищна, като същата е
раделена на два входа с две стълбищни клетки независими една от друга. В сутерена са
разположени технически,  складови и обслужващи помещения. На етажите са разположени два броя
самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Подпокривния етаж представлява
подпокривното пространство на сградата, като на него са разположени неизползваеми тавански
складови помещения.Покривът е скатен – без топлоизолация, изграден е от носеща дървена
конструкция, без обшивка.
Дейности:
1.Подмяна на стара фасадна дограма, входни врати, ревизия на съществуваща-подмяна на старата
не сменена дървена дограма с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно
стъкло; подмяна на металните витрини с алуминиева дограма с прекъснат термомост и двоен
съклопакет;Подмяна на две  входни врати и три врати към складове с нови
топлоизолирани;Присвояване на неостъклените тераси /тип лоджии/ към отопляемото пространство
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и остъкляването им с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло -
за постигане на по-добър енегоспестяващ ефект и общ архитектурен облик на сградата;
2.Топлоизолация на външни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 10cm и (вкл.
лепило, арм. мрежа, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и
топлоизолационна система пo страници на прозорци.Системното топлоизолационно решение на
фасадата включва и оградните стени от таванското пространство /надзидове/.Изолиране на цоклите
и оградните стени на полуподземния етаж с топлоизолационна система от XPS, δ= 8 cm и съответен
цокълен финиш.
3.   Толоизолиране на покрив-сваляне на съществуващите покривни обшивки – рогозка и керемиди
/със запазване на здравите/, частична подмяна на компрометираните констртуктивни елементи от
покривната конструкция,полагане на нови обшивки – керемиди, ХИ мушама и дъсчена обшивка,
полагане на мека минерална вата с пародренажно фолио на рула, δ=12 см, обемна плътност 10÷ 13
кg/m³ и между ребрата на покривната конструкция; последваща защита на обшивката с OSB
плоскости.
4.   Повишаване ефективността на осветителната инсталация в общите части.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Люляк” № 11 с административен адрес: гр.
Севлиево, ул. „Люляк” № 11. Застроената  площ на сградата е 203 кв.м., а разгъната застроена площ
1087 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.431.1  по кадастралната карта на гр.
Севлиево.Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция, три жилищни етажа, с
четирискатен покрив с дървена носеща конструкця, тавански стаи в подпокривно пространство,
гаражи  и складове в партера. Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария. Въведена е в
експлоатация през 1987г . Във функционално отношение тя е жилищна сграда, състояща се от девет
апартамента/ по три на етаж/, достъпът до които се осигурява през стълбищна клетка. Балконските
парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
1.Полагане на фасадна топлоизолация от ЕPS с дебелина 10 cm, λ=0,034 W/mK, вкл. всички
съпътстващи материали и елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа,
шпакловка и финишно покритие силикатна мазилка, вкл. грундиране.
2.Полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 12 cm, λ=0,037 W/mK под керемидите
на покрива и отвътрешната страна на покривите на остъклените балкони.
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3.Полагане на топлоизолация от EPS с дебелина 10 cm, λ=0,036 W/mK от външната страна на
остъклените балкони.Полагане на толоизолация XPS с дебелина 5 см, λ=0,034 W/mK на тавана на
надземните гаражи.
4.Предвижда се подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със системи от PVC
профили и стъклопакет от селективни стъкла с обобщен коефициент на топлопреминаване за
системата U = 1,40 W/m²K.
5.Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена.
6.Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на покривните дървени конструкции, както и на
покривните покрития и обшивки около комини, била и улами.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Хаджи Димитър” № 4 с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Хаджи Димитър” № 4. Застроената  площ на сградата е 245 кв.м., а разгъната
застроена площ  1609 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.1181.1  по кадастралната
карта на гр. Севлиево. Сградата е на 5 етажа, с мазе и с таванско помещение и с четирискатен
покрив. Построена е 1987г. по данни на живущите.    Типът на констукцията е монолитна, масивна,
скелетно – гредова, със стоманобетонни греди и колони в комбинация с носещи тухлени зидове от
плътна тухла. Фасадните стени са неносещи, изградени от решетъчни тухли. На партерно ниво са
разпределени 11 гаража и две общи помещения за живущите в сградата. Етажите от първи до
четвърти са жилищни – типови.  На всеки от тях има по три апартамента – 2бр. тристайни и 1бр.
двустаен. Сградата разполага още с 12 мазета на кота -2,60 и със складове в таванското помещение
на кота +13,22. Достъпът до сградата се осъществява чрез стъпала от терена. Гаражите и общите
помещения на кота ±0,00 са на ниво терен и техният достъп е директен.   Покрив е четирискатен, с
дървена покривна конструкция , лягаща върху стоманобетонов скат и върху хоризонтална
стоманобетонова плоча и покрит с керемиди.
Дейности:
1.Подмяна на дограма с такава с троен стъклопакет и 5 камерен профил- подмяна на
съществуващата дървена и метална дограма със системи от PVC профили и стъклопакет от
селективни стъкла Обръщане на страници на дограмата (външно)- включва полагане на
стъклофибърна мрежа, шпакловка, полагане на външна топлоизолация EPS - 0,02 m , алуминиеви
ъглови лайсни, фасадна мазилка.
2.Топлинно изолиране с 10см изолация на стените-полагане на фасадна топлоизолация от ЕPS с
дебелина 10 cm, вкл. всички съпътстващи материали и елементи за системата, лепене и дюбелиране,
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стъклофибърна мрежа, шпакловка и финишно покритие силикатна мазилка, вкл. грундиране,
зърнометрия 2 mm.
3.Топлинно изолиране с  4см изолация XPS на таван на неотопляеми надземни гаражи и пода на
остъклените балкони
4.Полагане на топлоизолация от EPS с дебелина 10 cm, λ=0,036 W/mK от външната страна на
остъклените балкони.Полагане на толоизолация XPS с дебелина 5 см, λ=0,034 W/mK на тавана на
надземните гаражи
5.Топлинно изолиране с 14 см изолация  от минерална вата на покрива-топлинно изолиране на
покрив с подп.пространство. Доставка и лепене на топлоизолация минерална вата -12 cm.
Топлинно изолиране на покрив остъклени балкони Доставка и лепене на топлоизолация минерална
вата – 12 cm и затваряне с гипсокартон.
6.Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена, по тераси и по
стоманобетонни козирки.
7.Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на покривните дървени конструкции, както и на
покривните покрития и обшивки около комини, била и улами.
8.Да се ревизират и да се вземат съответни мерки за цялостта и стабилността на комините.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ж.к. „Д-р Атанас Москов” бл.1 с административен
адрес: гр. Севлиево, ж.к. „Д-р Атанас Москов” бл.1, вх. А и вх. Б. Застроената  площ на сградата е
341 кв.м., а разгъната застроена площ  1455 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.4927.1
по кадастралната карта на гр. Севлиево.Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция и
четири жилищни етажа, с плосък покрив и мази в сутерена. Стените на сградите са изпълнени с
тухлена зидария. Въведени са в експлоатация през 1965г . Във функционално отношение тя е
жилищна сграда, състояща се от два входа с по два апартамента на етаж, достъпът до които се
осигурява през самостоятелни стълбищни клетки. Балконските парапети са масивни. Част от тях са
остъклени.
Дейности:
1.Подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма с троен стъклопакет с 5
камерен профил-дограма  се подмени с нова PVC дограма,съставена от 5 камерни профили с
коефициент на топло преминаване U=1,10,W/m2K и стъклопакет с К стъкло и газ аргон -
4x24x4х24х4мм с коефициент на топло преминаване U=0,70 W/m2K.
2.Топлинно изолиране на външните стени- топлинно изолиране на всички стени и цокъла
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с 10см топлоизолация EPS отвън с топлопроводност от λ=0,041 W/m2.K,без да се махат старите
покрития. Върху изолацията се предвижда финиш от PVC мрежа + минерална мазилка в цвят.
3.Топлинно изолиране на пода- изолиране на пода под цялата част на сградата 10 см EPS, която да
се положи под подовата плоча от страната на сутерена. Коефициента на топлопроводност на EPS-а
е λ=0,041 W/m2.
4.Топлинно изолиране на покрива-е полагане на топлоизолация от XPS по целия покрив от 15 см и
върху нея хидроизолационен слой.
5.Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена, по тераси и
по покривна плоча – козирки.
6.Ремонт и подмяна на ламаринените покривни покрития.
7.Ремонт на напуканите комини.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Обща застроена площ – 12274.75 кв.м. Включва следните  шест
сгради на сдружения на собствениците:

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Видима” № 14-16-18 с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Видима” № 14, №16 и №18. Застроената  площ на сградата е 559.20 кв.м., а
разгъната застроена площ  3466.40 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.4891.1  по
кадастралната карта на гр. Севлиево. Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция и пет
жилищни етажа, с единичен топъл плосък покрив с външно водоотвеждане, тавански стаи в
подпокривно пространство, и мази в сутерена. Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария.
Въведена е в експлоатация през 1972г . Във функционално отношение тя е жилищна сграда,
състояща се от тридесет и пет апартамента, достъпът до които се осигурява през самостоятелни
стълбищни клетки за всеки вход. Вх. № 14 и вх. № 18 са еднакви и се състоят от  стълбищна клетка
и коридор с площ 18,50 м2; два броя тристайни апартаменти с площ 77,60 м2 всеки, полуподземен
етаж – съдържа 10 бр. складови помещения, коридори, стълбище и тавански етаж – съдържа 10 бр.
тавански помещения. Вх. № 16 съдържа стълбищна клетка и коридор с площ 17,60 м2; два броя
тристайни апартаменти с площ 83,70 м2 всеки и един брой двустаен апартамент с площ 50,30 м2,
полуподземен етаж – съдържа 15 бр. складови помещения, коридори, стълбище и тавански етаж –
съдържа 15 бр. тавански помещения. Балконските парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
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1.Топлинно изолиране на външните стени - външно полагане на топлинна изолация с дебелина 10
см.
2. Подмяна на съществуващата дограма с нова-подмяна на съществуващата стара дограма  с нова от
PVC профили и стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U = 1,4
W/m2K.
3. Tоплоизолация на покрив -топлинна изолация на таванска плоча с топлоизолация XPS с дебелина
15см и λ = 0,041 W/m.K, монтирана под таванската плоча и покрита с замазка и два пласта
хидроизолация.
4. Подмяна на ел.табла и ремонт на осветителна инсталация общи части- подмяна на витлови
предпазители с автоматични и реконструкция на ГРТ табла.Ремонт на осветителна инсталация в
общи части /подмяна ел.кабели ,подмяна осветителни тела и ел.ключове/.
5.Да се направи цялостен ремонт на покрива при спазване на архитектурни детайли. Да се подмени
покривното покритие след демонтаж на всички слоеве до покривна стоманобетонова плоча.
Тръбите за вентилация на канализационната инсталация да се удължат и да се снабдят с шапки.
Комините да се ремонтират, измажат, да се възстановят бетоновите козирки по горен ръб и да се
снабдят с шапки. Да се подменят разядените от ръжда ламаринени обшивки. След цялостния
ремонт да се прави периодична ревизия и почистване на покрива и воронките.
6.Ремонт на козирките над входните врати на трите входа (хидроизолация, мазилка, отводняване,
подмазване на видимата арматура).
7.Ремонт на водоотвеждането на тераса при тавани във вх. № 16.
8.Да се ревизира парапета на терасата при тавани във вх. № 16, като се затворят  пукнатините с
подходящ материал и се укрепи парапета по конструктивен детайл.
9.Ремонт на срязан тухлен пиластър към терасата при тавани във вх. № 16 – укрепване въз основа на
конструктивно решение и затваряне на пукнатината с подходящ материал.
10.Да се осигури бетоново покритие на всички видими арматурни железа в полуподземния етаж на
трите входа чрез подмазване с цименто-пясъчен разтвор 1:1 след почистване до здрава повърхност
и обмазване със защитен грунд.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 10, вх. А и Б с административен
адрес: гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 10, вх. А и вх.Б. Застроената  площ на сградата е 345.12 кв.м., а
разгъната застроена площ  1901.74 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.4904.1  по
кадастралната карта на гр. Севлиево. Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция, с два
входа, четири жилищни етажа, с четирискатен покрив с дървена носеща конструкця, тавански стаи
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в подпокривно пространство и мази в сутерена. Стените на сградата са изпълнени с тухлена
зидария. Въведена е в експлоатация през 1970г . Във функционално отношение тя е жилищна
сграда, състояща се от шестнадесет апартамента/ по два на етаж/, достъпът до които се осигурява
през самостоятелни стълбищни клетки за всеки вход. Балконските парапети са масивни. Част от тях
са остъклени.
Дейности:
1. Топлинно изолиране на външните стени - външните стени се топлоизолират със интегрирана
топлоизолационна система от фасадни плочи EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден
експандиран полистирол/, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,032 W/mK с дебелина 5 cm на
стените от отопляемия обем тип 1 /701 m2/ вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили,
крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка.На страниците на
прозорците да се положи топлоизолационна система тип XPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на
топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни
елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка)
2. Подмяна на амортизирана дограма- подмяна на амортизирана дограма   с 5 камерна PVC дограма
двоен стъклопакет от нискоемисийно стъкло с коефициент на топлопреминаване λ  1,4 W/m2K
3. Топлинно изолиране на покрива- топлинна изолация на покривната плоча с минерална вата с
дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,042 W/mK.Дограмата в таванските
помещения се подменена с PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване
≤2.0 W/m2К
4. Топлинно изолиране на пода- полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол с
дебелина 5 см на подовата конструкция над неотопляем сутерен от страна на сутерена.
5. Енергийно ефективно осветление на стълбищните клетки- подмяна на стълбищното осветление
/18 бр. осветителни тела/ с Плафони 2хЕ27 с датчик за движение на 360 градуса и сензор за
светлина и светодиодни 4W осветителни тела.
6.Подмяна на керемидите и улуците на покрива и водосточните тръби.
7.Полагане  на топлоизолация под стоманобетонните стрехи за защита на бетонното покритие и максимален
ефект при санирането на сградата.
8.Заземяване на електромелното табло с комплект заземители. Преходното съпротивление, измерено в
контролните клеми да не надвишава 10 ома. Обособяване на самостоятелна заземителна шина в
електромерното табло.
9.Изграждане на нова мълнезащитна инсталация на покрива. Всички метални части на покрива да се
свържат към мълниеприемната инсталация чрез заварка.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.
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Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Здравец” № 6 с админисративен адрес: гр.
Севлиево, ул. „Здравец” № 6, вх. А и вх. Б. Застроената  площ на сградата е 394.12 кв.м., а разгъната
застроена площ  2328.05 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.4902.1  по кадастралната
карта на гр. Севлиево.Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция, с два входа, четири
жилищни етажа, с четирискатен покрив с монолитна конструкця, тавански стаи в подпокривно
пространство и мази в сутерена. Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария. Въведена е в
експлоатация през 1970г . Във функционално отношение тя е жилищна сграда, състояща се от
шестнадесет апартамента/ по два на етаж/, достъпът до които се осигурява през самостоятелни
стълбищни клетки за всеки вход. Балконските парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
1.Направа на външна топлинна изолация по всички видове стени, граничещи с външен въздух, по
ограждащите стени на подпокривното пространство граничещи с външен въздух, до горен ръб
покривни бордове включително и сутеренни стени
2.Полагане на топлинна изолация по пода на неотопляем таван, по покривна плоча на
междуетажното стълбище, плоски покриви без въздушен слой, на усвоени балкони на последен
етаж и покриви на приобщени балкони.
3.Направа на външна топлинна изолация по подове на отопляемо пространство, граничещо с
външен въздух.
4.Смяна на дървена , метална и компрометирана РVС и Ал дограма.
5.Смяна на ЛНЖ с енергоспестяващи лампи в общите части на сградата.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Асенова” № 33-35 с административен адрес: гр.
Севлиево, ул. „Асенова” № 33-35. Застроената  площ на сградата е 166.30 кв.м., а разгъната
застроена площ  346.37 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.2092.1  и 65927.501.2094.1
по кадастралната карта на гр. Севлиево.
Сградата се състои от две жилищни сгради- два отделни обема, разположени на калкан. И двете сгради са
двуетажни с приземен етаж и неизползваемо подпокривно пространство.Покривът е четирискатен .
Влизането се осъществява самостоятелно за всяка сграда. Сградата на №33 е строена 1972г., а сградата на
№35 -1970г. Типът на носещата конструкция е монолитна масивна скелетно-гредова. Покривите са с
дървена носеща конструкция .Двата етажа и при двете сгради са жилищни, типови. На всеки от тях е
разположен по един апартамент. Приземният етаж е частично вкопан. В по-голямата си част се използва
като складова площ. Подпокривното пространство и в двете сгради е неизползваемо. Покривът е
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четирискатен, с дървена покривна конструкция /дървени ребра, попове,столици и клещи/, лягаща
върхухоризонтална стоманобетонова плоча и надзид.Покривното покритие е от керамични керемиди,
монтирани на дървени летви. Липсват топло  и хидроизолационна покривни системи.
Дейности:
1 - Подмяна на съществуващата дограма - подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със
системи от PVC профили и стъклопакет от селективни стъкла с обобщен коефициент на
топлопреминаване за системата U = 1,40 W/m²K.
2 -Топлинно изолиране на външните стени -полагане на фасадна топлоизолация от ЕPS с дебелина 10
cm, =0,034 W/mK, вкл. всички съпътстващи материали и елементи за системата, лепене и дюбелиране,
стъклофибърна мрежа, шпакловка и финишно покритие силикатна мазилка, вкл. грундиране,
зърнометрия 2 mm.
3 -Топлинно изолиране на покрив-полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 14 cm,
=0,035 W/mK под керемидите в подпокривното пространство.Полагане на топлоизолация от минерална
вата 12 см , =0,035 W/mK от вътрешната страна на остъклените балкони и затваряне с гипс картон.
4 -Топлинно изолиране на пода на остъклените балкони -полагане на топлоизолация от EPS с дебелина 10
cm, =0,034 W/mK от външната страна на остъклените балкони. Полагане на толоизолация XPS с дебелина 4
см, =0,034 W/mK на тавана на сутерена.
5.Усилване носимоспособността на подовата конструкция на втори етаж и стълбищните рамена, в
Сградата на №33.
6.Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена и по тераси.
7.Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на покривните дървени конструкции, както и на
покривните покрития и обшивки около комини, била и улами.
8.Третиране на пукнатините по стените с лепилни състави, увеличаващи опънната носимоспособност на
елементите.
 В инвестиционния проект следва да бъдат включени:

1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна
ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик” № 15 с административен адрес:гр.
Севлиево, ул. „Мара Гидик” № 15 и гр. Севлиево, ул. В. Г. Ченчеви” № 46А. Застроената  площ на
сградата е 222.81кв.м., а разгъната застроена площ  733.02 кв.м. Идентификаторът на сградата е
65927.501.2173.1  и 65927.501.2174.1 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Сградите са две
самостоятелни залепени една за друга, със самостоятелни входове и включват приземен етаж
частично вкопан , два етажа и таван с необитаемо пространство в едната сграда и частично
обитаемо в другата.Сградите са построени и въведени в експлоатация през 1966г. и 1970г.
Изградени са монолитно със стоманени плочи, колони и греди.Външните стени в приземния етаж са
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изпълнени от стоманобетонова стена 25 см, тухлена зидария 25 см и вътрешна мазилка.Външните
стени над сутерена са от тухлена зидария 25 см измазана отвътре и отвън.
Покривът на сградата е четирискатен с дървена покривна конструкция /дървени ребра, попове и
клещи/, лягаща върху хоризонтална стоманобетонова плоча и надзид. Покривното покритие е от
керамични керемиди, монтирани на дървени летви. Липсват топло и хидроизолация.
Дейности:
1 - Подмяна на съществуващата дограма- подмяна на съществуващата дървена и метална дограма
със системи от PVC профили и стъклопакет от селективни стъкла с обобщен коефициент на
топлопреминаване за системата U = 1,40 W/m2K.
2 -Топлинно изолиране на външните стени-полагане на фасадна топлоизолация от ЕРБ с дебелина
10 ст, А=0,036 W/mK, вкл. всички съпътстващи материали и елементи за системата, лепене и
дюбелиране, стъклофибърна мрежа, шпакловка и финишно покритие силикатна мазилка, вкл.
грундиране, зърнометрия 2 тт.
Полагане на топлоизолация от ХРБ с дебелина 4 ст, А=0,036 W/mK, вкл. всички съпътстващи
материали и елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, шпакловка на
вътрешни стени граничещи със земя.
3 -Топлинно изолиране на покрив-полагане на дъсчена обшивка изолиране с топлоизолация от
минерална вата с дебелина 12 cm, A=0,041 W/mK под керемидите в подпокривното пространство и
затварянето и с гипсокартон. на подпокривното пространство.
4 -Топлинно изолиране на пода на остъклените балкони-полагане на топлоизолация от XPS с
дебелина 12 cm, А=0,036 W/mK от външната страна на остъклените балкони.
5.Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена и по тераси
6.Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на покривните дървени конструкции, както и на
покривните покрития и обшивки около комини, била и улами.
7.Ремонт и усилване на комините.
8.Третиране на пукнатините по стените с лепилни състави, увеличаващи опънната носимоспособност на
елементите.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Равна гора” №2 с административен адрес: гр.
Севлиево, ул. „Равна гора” №2, вх. А и вх. Б. Застроената  площ на сградата е 560кв.м., а разгъната
застроена площ  3495.20 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.2295.1 по кадастралната
карта на гр. Севлиево. Сградата е  монолитна , пакето - повдигащи плочи, с плосък покрив,
тавански стаи в подпокривно пространство, гаражи  в партера и мази в сутерена. Състои от две
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блок-секции, съдържаща два входа – вх. «А» и вх. „Б“. Двата входа са обособени в самостоятелни
блок-секции, разделени с фуга. Въведена е в експлоатация през 1987г . Във функционално
отношение тя е жилищна сграда, състояща се от двадесет и четири апартамента/ по три на етаж/,
достъпът до които се осигурява през отделни стълбищна клетка за всеки вход, в партера са
изградени 21 бр. гаражи и един фризьорски салон, на танския етаж се намират 24 бр. тавански стаи.
Балконските парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
1. Топлинно изолиране на външните стени- външно полагане на топлинна изолация с дебелина 10
см.За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване
презвъншните стени се предвижда топлинна изолация на 1427,0 м2 външни стени
2. Подмяна на съществуващата дограма с нова-подмяна на съществуващата стара дограма с нова от
PVC профили и стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U = 1,4
W/m2K.
3. Tоплоизолация на покрив- топлинна изолация на 539,0 м2 таванска плоча с топлоизолация XPS с
дебелина 15см и λ = 0,041 W/m.K, монтирана под таванската плоча и покрита с замазка и два пласта
хидроизолация.
4. Tоплоизолация на под- топлинна изолация на 539,0 м2 под на отопляем етаж граничещ с
неотопляем сутерен /гаражи/с топлоизолация XPS с дебелина 12 см и λ = 0,033 W/m.K, монтира се
по таванската плоча на гаражите .
5. Подмяна на ел.табла и ремонт на осветителна инсталация общи части- подмяна витлови
предпазители с автомтични и реконструкция на ГРТ табла.Ремонт на осветителна инсталация в
общи части /подмяна ,ел.кабели ,подмяна осветителни тела и ел.ключове/.
6.Да се направи цялостен ремонт на покрива при спазване на архитектурни детайли. Комините да се
измажат, да се възстановят бетоновите плочи по горния им ръб и да се снабдят с шапки. След оглед
да се ремонтират или подменят компрометираните воронки, включително да се поставят решетки.
Тръбите за вентилация на канализационната инсталация да се удължат и да се снабдят с шапки.
След цялостния ремонт да се прави периодична ревизия и почистване на покрива и воронките.
7.Да се изпълни ремонт на напуканите участъци на покривните бордове. При необходимост да се
разкрият и ремонтират цялостно по-големи участъци от бордовете. Да се възстанови мазилката по
бордовете.
8.Да се извърши ремонт на външните стълбища към двата входа на североизточната фасада чрез
подмазване на видима арматура и зидария, изкърпване на бордове и напукана мозайка.
9.Да се осигури бетоново покритие на всички видими арматурни железа в подземния етаж на двата
входа чрез подмазване с цименто-пясъчен разтвор 1:1 след почистване до здрави слоеве и
грундиране.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
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изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Обща застроена площ – 9367.38 кв.м. Включва следните  пет
сгради на сдружения на собствениците:

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Ален Мак” № 6 с административен адрес: гр.
Севлиево, ул. „Ален мак” № 6. Застроената  площ на сградата е 228.24кв.м., а разгъната застроена
площ  1250.93 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.2025.1   по кадастралната карта на гр.
Севлиево. Сградата e с монолитна стоманобетонна конструкция и три жилищни етажа, със скатен
покрив с дървена конструкця, тавански стаи в подпокривно пространство, гаражи в партерния етаж
и мази в сутерена. Въведена е в експлоатация през 1966г. Стените на сградата са изпълнени с
тухлена зидария. Във функционално отношение тя е жилищна сграда, състояща се от шест
апартамета/ по два на етаж/, достъпът до които се осигурява през стълбищна клетка. В сутерена са
разположени 6 броя мази, коридор и стълбищна клетка, в подпокривното пространство са изградени
10 тавански стаи и два обслужващи коридора. Балконските парапети са масивни. Голяма част от тях
са остъклени.
Дейности:
1.Топлоизолиране на външни стени- частично полагане на външна топлоизолация по всички
външни стени и обръщане на прозорци. Доставка и монтаж на топлоизолационен материал тип
„ХПС” със следните топлофизични характеристики:
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,10 (m) за тип 3 и 4
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,07 (m) за тип 1
Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,05 (m) за тип2
Коефициент на топлопроводност λ = 0,032W/mK.
2.Подмяна на съществуващата дограма с PVC профили, остъклени с двоен стъклопакет-подмяна на
стара дограма с PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм с едно високо енергийно стъкло, с
коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. Подмяна на стара метална и дървена  дограма.
Подмяна на една външна врати с алуминиеви.
3. Топлинно изолиране на покрив-подмяна на покривното покритие. Ребрата се запазват. Дървените летви
се заменят с ОСБ обшивка. Керемидите също се подменят.Планира се топлоизолиране на покрива на
сградата с топлоизолационен материал XPS с допълнително монтирани слоеве – PVC мрежа и циментова
замазка за допълнителна механична якост. Да се подменят компрометираните воронки за отвеждане на
дъждовните води. Да се подмени изцяло хидроизолацията но покрива. Да се изградят обрушените
участъци на комините и да се хидроизолират. Да се монтират нови шапки на комините там където
липсват, както и възстановяване на улуците за тип 1, топлоизолация от XPS, покрита с армирана
циментова замазка, за тип 2:
Дебелина на топлоизолационния материал XPS δ = 0,10 (m)
Коефициент на топлопроводност на XPS λ = 0,03 W/mK.
Армирана циментова замазка δ = 0,03 (m), λ = 0,93 W/mK.
Коефициент на топлопроводност на минералната вата δ 0,037; λ = 0,03 W/mK.
4.Топлинно изолиране на подове- топлоизолиране на под граничещ с неотопляем сустерен се
извършва при полагането на топлоизолация по тавана на неотопляемия сутерен. Предвижда
полагане на тополоизолационна система тип ХPS, δ= 10 сm, с коеф. на топлопроводност λ≤0,032
W/mK и минерална мазилка с δ= 5 сm λ≤0,070  (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови
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профили, крепежни елементи и полагане на финна шпакловка и латес.Топло изолиране на
прилежащите стени на неотопляемия сутерен .
5. Смяна на стълбищно осветление
6.Полагане на хидроизолацията на покрива.
7.Подмяна на покривното покритие – дъсчена обшивка и керемиди.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул.„Цар Симеон Велики” № 18-20 с административен
адрес: гр. Севлиево, ул. Цар Симеон Велики” № 18 и №20. Застроената  площ на сградата е 193.86
кв.м., а разгъната застроена площ  1112.77 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.2481.1  и
65927.501.2482.1 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Сградите са две самостоятелни, залепени
една за друга сгради с монолитна стоманобетонна конструкция и три жилищни етажа, с
четирискатен покрив с дървена конструкця, тавански стаи в подпокривно пространство, гаражи и
складове в партерния етаж и мази в сутерена. Стените на сградите са изпълнени с тухлена зидария.
Въведени са в експлоатация през 1987г . Във функционално отношение те са жилищни сгради,
състояща се от седем апартамента/ по един на етаж, като в сграда с 65927.501.2482.1 на първия
жилищен етаж има два апартамента /, достъпът до които се осигурява през самостоателна
стълбищна клетка за всяка сграда. В сутерена на жилищна сграда с идентификатор 65927.501.2481.1
са разположени 3 броя мази, коридор и стълбищна клетка, в подпокривното пространство са
изградени 4 тавански стаи и обслужващ коридор. В подпокривното пространство в сграда с
идентификатор 65927.501.2482.1 са изградени 4 тавански стаи и обслужващ коридор. Балконските
парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
1.Подмяна на съществуващата дограма с дограма с троен стъклопакет с петкамерен профил -
предвижда се подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма с троен стъклопакет 36мм с
коефициент на топлопреминаване ~0,70 W/(m2.K) на стъклопакета и с коефициент на
топлопреминаване ~1,10 W/(m2.K) на профила
2. Топлоизолиране на стените с EPS 10 см и полагане върху него на минерална мазилка като финиш
слой.
3 Топлоизолиране на покрива с минерална вата 10 см по цялата му площ под керемидите м/у
покривните ребра и значително повишаване на изолационните му качества, както и полагане на
допълнителна изолация от 10 см по таванската плоча отгоре
4. Топлинно изолиране на пода с EPS 10 см по цялата му площ от страната
на сутерена и неотопляемите гаражи от юг
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5.Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена, по тераси и по
покривна плоча;
6.Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на покривните дървени конструкции, както и на
покривните покрития и обшивки около комини, била и улами;
7.Третиране и ремонт на балконските парапети.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Братя Бъкстон” № 12 с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Братя Бъкстон” № 12, вх. А и вх.Б. Застроената  площ на сградата е 345.12 кв.м., а
разгъната застроена площ  1901.78 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.2506.1  по
кадастралната карта на гр. Севлиево. Жилищната сграда на ул. "Братя Бъкстон" №12, гр. Севлиево е
с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и четирискатен покрив с дървена носеща конструкция. В
сградата има 3 жилищни етажи с 12 апартамента, разположени в два входа по две жилища на етаж,
един тавански етаж със складови помещения, един приземен етаж, където са разположени гаражите
и няколко складови помещения, и сутеренен етаж със складови помещения.В партера е разположен
един стопански обект – магазин. Сградата е построена през 1978 г. Стените на жилищния блок са
тухлени. Дебелината на тухлената зидария по фасадите, граничните стени между апартаментите и
някои вътрешни стени са дебели по 25 см, а всички останали са по 12 см. Покривната конструкция на
жилищната сграда е четирискатна и е изпълнена от дърво. Върху дървените столици са разположени
дървени ребра и летви, върху които са наредени керамични керемиди. Стрехите са стоманобетонни с
положена мазилка по тях. Балконските парапети са масивни. Част от тях са остъклени.
Дейности:
1. Топлинно изолиране на външните стени - Външните стени се топлоизолират със интегрирана
топлоизолационна система от фасадни плочи EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден
експандиран полистирол/, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,032 W/mK с дебелина 6 cm на
стените от отопляемия обем тип 1 /633 m2/ вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили,
крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка. На страниците на
прозорците ще бъде положена топлоизолационна система тип XPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф.
на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни
елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка)
2. Подмяна на амортизирана дограма-подмяна на амортизирана дограма   с 5 камерна PVC дограма
двоен стъклопакет от нискоемисийно стъкло с коефициент на топлопреминаване λ  1,4 W/m2K -
старите дървени  и метални прозорци в отопляемият обем. Al дограма с прекъснат термомост с
коефициент на топлопреминаване λ  2 на  дървените  входна врата на блока.
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3.Топлинно изолиране на покрива- топлинна изолация на покривната плоча с минерална вата с
дебелина 12 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,042 W/mK. Дорамата в таванските
помещения ще бъде подменена с PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на
топлопреминаване ≤2.0 W/m2К
4.Топлинно изолиране на пода-При под тип 1 - се полагане на топлоизолация от екструдиран
пенополистирол с дебелина 6 см на подовата конструкция над неотопляем сутерен от страна на
гаражите. Топлоизолацията ще е с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.032 W/m2K .При под тип 2
– топлинна изолация с интегрирана топлоизолационна система от фасадни плочи EPS
/самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с коефициент на топлопроводност
λ ≤ 0,032 W/mK с дебелина 6 cm на еркерни подове.
5.Енергийно ефективно осветление на стълбищните клетки- подмяна на стълбищното осветление
/16 бр. осветителни тела/ с Плафони 2хЕ27 с датчик за движение на 360 градуса и сензор за
светлина и светодиодни 4W осветителни тела.
6.Подмяна на керемидите и улуците на покрива и водосточните тръби.
7.Полагане  на топлоизолация под стоманобетонните стрехи за защита на бетонното покритие и
максимален ефект при санирането на сградата.
8. Заземяване на електромелното табло с комплект заземители. Преходното съпротивление, измерено в
контролните клеми да не надвишава 10 ома. Обособяване на самостоятелна заземителна шина в
електромерното табло.
9.Изграждане на нова мълнезащитна инсталация на покрива. Всички метални части на покрива да се
свържат към мълниеприемната инсталация чрез заварка.

В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 1,3,5,7 с административен
адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 1, № 3, № 5 и № 7. Застроената  площ на сградата е
725 кв.м., а разгъната застроена площ  4785 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.1859.1
по кадастралната карта на гр. Севлиево.Многофамилната жилищна сграда е построена и
въведена в експлоатация през 1974 година, с предназначение- за жилищна сграда с магазини.
Сградата е монолитна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи греди, тухлени
зидове с дебелина 25 см. за външните, представлява един общ обем и се състои от четири
отделни входа, изпълнени със сключено застрояване на фуга на шест етажа, от които
партера  е с магазини, четири с жилищни помещения /по два апартамента на етаж/ един с
тавански помещения и сутерен с мази. Покривът на сградата е плосък, от стоманобетонна плоча,
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с циментова замазка за наклон за оттичане на дъждовните води. Водоотвеждането е вътрешно
посредством воронки. Балконските парапети са масивни, част от терасите са остъклени.
Дейности:
1. Топлоизолиране на външните стени на сградата- пълно топлоизолиране на всички външните
стени на сградата без налична изолация с EPS с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK с
дебелина от 100mm от външната страна на стената. Нобходимо да се направи оглед на състоянието
на фасадната мазилка и в участъците с нарушена цялост или подкожушване на мазилката, същата
следва да се отстрани и да се положи нова. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва
чрез залепване със специализирано лепило за EPS и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка
със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови профили,грунд и
силикатна структурна мазилка. По бордовете на покрива се монтират нови ламаринени обшивки,
които следва да покриват и положената топлоизолация.Допълнително към външната фасада се
предвижда топлоизолиране на стени за „обръщане“ към прозорците с топлинна изолация от EPS с
коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK и дебелина от 30mm.
2 . Топлоизолиране на под- педвижда се поставянето на топлинна изолация от ЕPS с дебелина 50mm
и λ≤ 0,035W/mK на тавана на сутерена.По тавана на сутеренните помещения се полага
дълбокопроникващ грунд, след което се залепват топлоизолационните плочи с подходящо за целта
лепило. Плочите се дюбелират и се полага шпакловка със стъклофибърна мрежа. След изсъхването
на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка.Отделно се
предвижда изолиране на усвоените тераси в частта си граничеща с външен въздух откъм пода –
еркер с ХPS с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK с дебелина от 120mm.

3. Топлоизолиране на покрива на сградата-полагане на топлоизолация във въздушната кухина върху

плочата граничеща с отопляемото пространство. Топлинната изолация се предвижда да бъде от XPS

с дебелина 100mm и λ≤ 0,035W/mK. Изолацията се предвижда да се дюбелира към плочата с цел

предотвратяване на нейното разместване.

Отделно се предвижда топлоизолация на усвоените тераси на последните етажи, като на тях се

предвижда поставянето на топлинна изолация от ХPS с дебелина 120mm и λ≤ 0,035W/mK, след това

се полага замазка и битумна хидроизолация.

4.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
PVC дограма с двоен стъклопакет. Очакваният общ коефициент на топлопреминаване при монтаж
на такава дограма е U≤1,40W/m2K.
За входните врати и вратите на гаражите е предвидено да са с алуминиев профил с прекъснат
термомост и коефициент на топлопреминаване U≤2,20W/m2K. – 15 m2

Допълнително за подмяна се предвиждат прозорците  в сутерена и таванската част и винкелните
остъкления на усвоените балкони .Цвета на остъкляването и дограмата да се съобрази с
архитектурните изисквания към сградата.
5. Мерки по осветление-Повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на
нормативна осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела.
Подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с
енергоспестяващи със сензори. Предвижда се подмяна на осветлението на всички общи части с
енергоспестяващи осветители с клас „А++“.
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6.Подмяна на хидроизолацията на покрива.
В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

Сдружение на собственици: гр. Севлиево, ул. „Неофит Рилски” № 25 с административен адрес:
гр. Севлиево, ул. „Неофит Рилски” № 25. Застроената  площ на сградата е 100 кв.м., а разгъната
застроена площ  316.90 кв.м. Идентификаторът на сградата е 65927.501.265.1  по кадастралната
карта на гр. Севлиево. В жилищната сграда има 2 жилищни етажи, един тавански етаж със складови
помещения и един сутеренен етаж, където са разположени два гаража и две складови помещения.
Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна скелетна, състояща се от ивични и
единични фундаменти, колони, греди и плочи. Ограждащите и вътрешните стени са от тухлена
зидария с дебелина 1/2 и 1 тухла (12см и 25см) и са двустранно измазани. Покривните конструкции
са скатни дървени с върхово покритие – керемиди, които са компрометирани от атмосферните
условия. Част от откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са остъклени.
Дейности:
1. Топлинно изолиране на външните стени-топлинно изолиране от външната страна на фасадните
стени със интегрирана топлоизолационна система от фасадни плочи EPS /самозагасващ,
стабилизиран фасаден експандиран полистирол с дебелна  6 cm  на   стените от отопляемия обем .
На страниците на прозорците ще бъде положена топлоизолационна система тип XPS, δ=2 cm,
ширина 20 сm.
2. Подмяна на  амортизирана дограма- старите дървени  прозорци в отопляемият обем с обща площ
22 м2 с  5 камерна PVC дограма двоен стъклопакет от нискоемисийно стъкло.
3. Топлинно изолиране на покрива-топлинна изолация на покривната плоча с минерална вата с
дебелина 10 cm., подмяна с PVC дограма с двоен стъклопакет на дограмата в таванските помещения
4.  Топлинно изолиране на пода
Предвижда се полагане на топлоизолация  със топлоизолация експандиран пенополистирен с
дебелина 6 см на подовата конструкция  на пода над гаражите.
5.Подмяна на улуците, на водосточните тръби и на покривното покритие от керемиди на сградата.
6.Полагане  на топлоизолация под стоманобетонните стрехи за защита на бетонното покритие и
максимален ефект при санирането на сградата.
7.Заземяване на електромелното табло с комплект заземители. Преходното съпротивление, измерено в
контролните клеми да не надвишава 10 ома. Обособяване на самостоятелна заземителна шина в
електромерното табло.
8.Изграждане на нова мълнезащитна инсталация на покрива. Всички метални части на покрива да се
свържат към мълниеприемната инсталация чрез заварка.
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В инвестиционния проект следва да бъдат включени:
1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана
техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на
сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;

2. Всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване;
3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат

нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;
4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно

действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хора с увреждания.

4. Данни за обособените позици.
Поръчката е разделена на обособени позиции при описаните съгласно чл. 46 от ЗОП условия. За
всяка от четирите обособени позиции е определен предмета, обема и прогнозната стойност съгласно
изискванията в ЗОП.

5. Възможност за представяне на варианти в офертите

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

6. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Максимален срок за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е 420 /четиристотин
и двадесет/ календарни дни (за всяка обособена позиция), разпределени както следва:

6.1  Максималният срок за изпълнение на проектирането е до 60 (шестдесет) календарни
дни от датата на сключване на договора за обществената поръчка до издаване на разрешения за
строеж за всички сгради в обособена позиция.

Точният срок за изпълнение на дейността се оферира от участника в техническото му
предложение за съответната обособена позиция.

6.2 Максималният срок за изпълнение на строителството /общо за всички сгради от
обособена позиция/ е до 360 (триста и шестдесет) календарни дни от подписване на Протокол
обр. 2 за откриване на строителната площадка за изпълнение на сроителството;

Точният срок за изпълнение на дейността се оферира от участника в техническото му
предложение за съответната обособена позиция.

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

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

7.Условия за участие в процедурата. Общи изисквания към участниците в процедурата.
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Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства
напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка.

Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители
или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично
пълномощно.

Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението
за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е
предвидена съгласно приложимото законодателство.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие
от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация:

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в / дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник,
не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят
на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за
тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

8. Лично състояние на участниците.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,
когато:
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8.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а,
чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

8.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по т. 10.1. в друга държава членка или трета страна;

8.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал.
3 ЗОП.

8.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

8.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

8.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

8.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

• Основанията по т. 8.1., 8.2 и 8.7 се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия
да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

• Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.

• Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от
ЗОП.

• Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника
(представят се преди подписване на Договора), са:

• - свидетелство за съдимост;

• - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището
на Възложителя и на участника;
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Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:

а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

• предварително обявените условия на поръчката;

• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;

в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

г/ участници, които са свързани лица.

• Уточнение: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:

• 1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

• 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

• 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

• Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

• В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

9. Критерии за подбор.

9.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Минимално изискване Документ, с който се доказва
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1.1. Участникът трябва да има
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.

1.2. 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.

Участникът попълва раздел А: „Годност“
в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен
европейски документи за обществени
поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1).

Преди сключване на договор за
обществена поръчка, възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, копие
на Удостоверение за вписване в ЦПРС към
Строителната камара за изпълнение на
строежи от категорията строеж, в която
попада обекта на поръчката - за повече
информация: http://register.ksb.bg/). В случай,
че участникът е чуждестранно лице той може
да представи валиден еквивалентен документ
или декларация или удостоверение, издадени
от компетентен орган на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава -
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, доказващи
вписването на участника в съответен
регистър на тази държава.

9.2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние:
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Минимално изискване Документ, с който се доказва

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.

Участникът попълва  поле 5 на раздел Б:
Икономическо и финансово състояние в Част
IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за
обществена поръчка, възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, да
представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от
ЗОП – доказателства за наличие на
застраховка „Професионална отговорност“, в
случай, че същите не са достъпни чрез пряк и
безплатен достъп до съответната национална
база данни. Когато по основателна причина
участникът не е в състояние да представи
поисканите от възложителя документи, той
може да докаже своето икономическо и
финансово състояние с помощта на всеки
друг документ, който възложителят приеме за
подходящ.

9.3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности.

Минимално изискване Документ, с който се доказва

1.Участниците трябва да имат опит в:

1.1. Проектирането, идентично или сходно с
предмета на настоящата обществена
поръчка, изпълнено през последните 3 /три/
години, считано от датата на подаване на
офертата.

Под проектиране  „сходно“ с предмета
на поръчката следва да се разбира:

Услуги по изработване на работни
инвестиционни проекти свързани с  реализация

По т. 1.1 участникът попълва поле 1б)
от раздел  В: Технически и професионални
способности в Част IV: „Критерии за
подбор“ ЕЕДОП.
По т. 1.2 участникът попълва поле 1а) от
раздел  В: Технически и професионални
способности в Част IV: „Критерии за
подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за
обществена поръчка, възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител:
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на енергоефективни мерки в сгради, вкл.
ремонтни строителни работи  по полагане на
хидро и топло изолация и поставяне на дограма
на сгради за въвеждане енергоефективни мерки.
Забележка: Изискването за изпълнена услуга за
проектиране се счита за покрито при
изпълнението на инженеринг.

1.2. Изпълнението на РСМР/ строителство
и/ или проектиране и изпълнение на строеж/,
идентично или сходно с предмета на
настоящата обществена поръчка, изпълнено
през последните 5 /пет/ години, считано от
датата на подаване на офертата.

За строителство „сходно“ с предмета на
поръчката следва да се разбира: РСМР по
въвеждане на  енергоефективни мерки в сгради,
вкл.  ремонтни строителни работи  по полагане
на хидро и топло изолация и поставяне на
дограма на сгради за въвеждане
енергоефективни мерки в съществуващи сгради

( Посочетните критерии се отнасят за всяка
една от обособените позиции).

По т. 1.1 - Списък на услугите, които
са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно
с доказателство за извършената услуга.

По т. 1.2 – Списък на строителството,
идентично или сходно с предмета на
поръчката, придружен с удостоверения за
добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, мястото, вида и обема, както
и дали то е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания

2. Участникът трябва да е сертифициран в
областта на строителството по следните
стандарти:

 ISO 9001:2008 Система за управление на
качеството за дейностите или еквивалентен.

В случай на обединение изискването се
отнася за участника/участниците, които ще
извършват дейностите по строителство.

Участникът попълва поле раздел Г:
Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в Част
IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за
обществена поръчка, възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, да
представи копие на сертификат, издаден от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ или от друг национален
орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или
да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
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националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни
сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
Възложителят приема и други
доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството или за опазване
на околната среда, когато участникът не е
имал достъп до такива сертификати или е
нямал възможност да ги получи в
съответните срокове по независещи от него
причини.

3. 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

 2 (два) ключови експерти.

Изискванията към лицата са както следва:

3.1. ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП:

3.1.1. Архитект:
- висше образование, магистърска степен по
архитектура, или еквивалент;

- валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност /ППП/ или еквивалент

3.1.2. Строителен инженер
- висше образование, магистърска степен
строителен инженер, или еквивалент;

- валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност /ППП/, или еквивалент;

3.1.3. Електроинженер

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
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- висше образование, магистърска степен,
електроинженер, или еквивалент;

- валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност /ППП/ или еквивалент;

3.1.4. Инженер ОВК

- висше образование, магистърска степен,
отопление, вентилация и клим., или еквивалент;

- валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност /ППП/ или еквивалент;

3.1.5. Инженер ВиK

- висше образование, магистър степен инженер
ВиК, или еквивалент;

- валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност /ППП/ или еквивалент;

3.1.6. 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.

3.2. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

3.2.1. Технически ръководител:
- има квалификация „строителен инженер” или
„строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ
или еквивалентна;

3.2.2. 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

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.
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строежите строителни продукти със
съществените изисквания за безопасност или
еквивалент;

3.2.3. Експерт, здраве и безопасност при
работа 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.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените
критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те
ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се
представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица,
последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се
позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи
за поетите от третите лица задължения.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част
от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо
за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални
способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние,
техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал.
7 от ЗОП.

РАЗДЕЛ IV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.
Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата

процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между Възложителя и
заинтересованите лица/участници се извършва с електронни средства за комуникация. Когато не се
използват електронни средства за комуникация обменът на информация се осъществява чрез
пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

48

УТОЧНЕНИЕ: Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на
получаване на информацията.

Допустимите начини за обмен на информация между Възложителя и участника са следните:
а) лично – срещу подпис;
б) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника
адрес;
в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път - по електронна поща.В случай, при уведомяване по електронна поща(вкл. и
такава, посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от
участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на получено при Възложителя
потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя
електронно известяване/ уведомяване;
e) чрез комбинация от тези средства;

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване
на информацията.

• Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 ЗОП в тридневен срок от
издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на
купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.

Решенията се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

б) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис,
или

в) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

в) по факс;

• Когато решението не е получено от участника по някой от посочените начините,
възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено
от датата на публикуване на съобщението.

• При промяна в посочения адрес и факс участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и
четири) часа надлежно да уведомят възложителя.

При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която се счита за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на
конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат
да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка.
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• Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице,
еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и
в документацията за обществената поръчка, по реда на чл. 100 ЗОП.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при
подписване на договора, в размер 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС .

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция изпълнение на
Договор по обществена поръчка с предмет:

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

• Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума

б) банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и
неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни,
след крайния срок на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг
договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок
на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора;

• Гаранцията под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

• Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или
за авансово предоставените средства.

• Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията или титуляр на застраховката.

• Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за обществена поръчка.

• Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по
следната сметка:
Община Севлиево
сметка: IBAN BG91 IORT 81273300185600, BIC IORTBGSF
„Инвестбанк”, клон гр. Севлиево

• При представяне на гаранцията изрично се посочва конкретната обособена позиция, за която
се внася/представя гаранцията за изпълнение,

• Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
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РАЗДЕЛ VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И
РАЗЯСНЕНИЯ.

• Достъп до документацията за обществена поръчка: Възложителят предоставя неограничен,
пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на
публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз на интернет страницата
на „Профила на купувача“ на Възложителя:

• Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението
и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на
офертите.

• Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-
късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите.

• Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача,

РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ.

• Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и
документацията за обществената поръчка.

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

а/ Решението за откриване на процедурата;

б/ Обявление за обществена поръчка;

в/ Технически спецификации;

г/ Указания за подготовката на оферта;

д/ Проект на договор за изпълнение на поръчката;

е/ Образци на документи.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ.

• За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства
напълно на условията и образците, съдържащи се в обявлението и в документацията за
обществената поръчка. Неспазването на това изискване води до отстраняване на участника от
участие в процедурата.
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• Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта по
обособената позиция/позиции, за които участва. Не се допуска представяне на варианти на
офертата.

• Офертата се подава на български език в един оригинал.

• Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.

• Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или надлежно
упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за упълномощаване – в оригинал.

• Офертите се подават на следния адрес: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – гр. Севлиево, пл. „Свобода” №
1 до датата и часа, посочени в обявлението. За час на получаване се приема часът, отбелязан при
издаване на входящ номер.

• До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или
оттегли офертата си.

• Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез
пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.

• В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи
нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на
офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

• Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на
обществената поръчката и обособената позиция/позиции, за които се подават документите.

• Съдържанието на опаковката включва заявление за участие и оферта.

10. Заявлението за участие съдържа:

• Опис на представените документи;

• Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват
дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал. 2 ЗОП (Приложение № 9);

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1) за
участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 Правилника за прилагане на ЗОП
(ППЗОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
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приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат
ангажиран в изпълнението на поръчката.

Указания за представяне на ЕЕДОП:
• В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно

публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация;

• Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не
използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор,
попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства,
свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва
отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един
ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП,
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия
оператор).

• Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на
едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП
за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва
да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор)
попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част
ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и
подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва
информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за
изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се
предоставя за използване.

• Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече
подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за
отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г
„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“
на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки
подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП
подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и
попълват част ІІІ „Основания за изключване“.
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• Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

• При участник – обединение - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП;

• 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 (оригинал) – (по образец Образец № 6). Декларацията се попълва и
подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-
организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които
представляват участника.

• Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец № 7). В зависимост от
правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата,
които представляват участника.

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в
сила в страната. (Образец № 8). При обединение, което не е юридическо лице декларацията се
представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със
строителство. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са
НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg,
www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

• Декларация (Образец 10) за липса на свързаност с друг участник в процедурата.

11. Офертата включва:

11.1. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя, попълнено съобразно Приложение № 2. Предложението се
представя на хартиен и на електронен носител в MS Word формат.  Електронният носител следва
да е надписан или да е обозначен с името на участника и обособената позиция, за които се отнася.

Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на: Техническата
спецификация и условията за изпълнение на поръчката, в оригинал. Ако е приложимо, се прилага
декларация (свободен текст) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и
изискване възложителят да не я разкрива.
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Предложението трябва да бъде подписано и подпечатано на всяка страница, като се посочи и
името и фамилията на лицето, което го е подписало.

Техническото предложение Образец № 2
Предложението трябва да съдържа:

• Технологична последователност на проектирането и на строителните процеси на
сградата . Участникът следва подробно да опише организацията и изпълнението на
проектирането,  технологичната последователност, организацията и плана за работа по
изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация, строителните норми и
правилници, както и изискванията на инвестиционния проект.

В тази част офертата следва да съдържа: описания на отделните етапи на изпълнение на
поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация
и подход на изпълнение и график с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на
механизацията
Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими
дейности за изпълнение на поръчката.

• Гаранционни срокове за строителните дейности, съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти.

• Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, в което число следва да бъдат
предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на РСМР.

Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 360 (триста и
шестдесет) календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да
бъде цяло число!
Срокът за изготвяне на изпълнение на проектирането не следва да бъде по-дълъг от 60
(шестдесет) календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да
бъде цяло число!
Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде
отстранен от участие в поръчката.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съобразно Образец №
4;
г) декларация за срока на валидност на офертата Образец № 5;
д) декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със специфичните
условия за изпълнение на поръчката – свободен текст

11.2. Ценово предложение, попълнено съобразно Образец № 3, приложено в отделен
запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“ , поставен в опаковката, За
всяка обособена позиция се представя отделен плик с ценово предложение с надпис „Предлагани
ценови параметри“, като пликът е с надписан и за коя обособена позиция се отнася.
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От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на
поръчката по-висока от определената по-горе в документацията.
Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец № 3 и се представя на хартиен
носител. Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС.
При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на
сумата.
Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили
някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участниците предлагат обща цена за изпълнението на поръчката, която е формирана
като сума от следните видове дейности, включени в предмета на поръчката:

 т.1- Цена за изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по
всички части съгласно документацията за участие за изпълнение на предмета на
поръчката;

 т.2- Цена за осъществяване на авторски надзор;

 т.3- Цена за изпълнение на строителни и монтажни работи на обекта;
Цената не следва да надвишава следните стойности:

• Разход за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор – 3,50
(три лева и петдесет стотинки) лв. /кв. м. без вкл. ДДС

• Разход за строителни и монтажни работи – 86,78 (осемдесет и шест лева и
седемдесет и осем стотинки) лв./ кв. м. без ДДС

Участникът, определен за Изпълнител изготвя работен инвестиционен проект по
всички части, съгласно техническия паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на
ценовата оферта Участникът следва да предвиди всички задължителни мерки предписани в
техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

РАЗДЕЛ ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Разработване на инвестиционен проект във фаза „РАБОТЕН”, включително
необходимите работни детайли за нуждите на обновяването.

Изготвянето на инвестиционен проект във фаза „РАБОТЕН” за нуждите на обновяването се
извършва от правоспособни проектанти.

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
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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 във 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;

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 20.11.2015
г., а така също и специфичните изисквания на проекта и друга свързана подзаконова нормативна
уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности.

Проектът следва да бъде придружен с подробни количествено-стойностни сметки /КСС/ по
приложимите части. Количествено-стойностните сметки да бъдат представени за всяка отделна
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сграда, като в сградите в които има стопански обект/и да се представя отделно КСС за всеки
стопански обект.

Работният проект следва надлежно да бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества
и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ, като съгласуването с всички органи е
задължение на изпълнителя.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни
данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане
строителни продукти /материали, изделия, комплекти и системи/ с технически изчисления към тях в
съответствие с действащите норми и стандарти и технология на изпълнение, количествено-
стойностни сметки.

При изготвянето на проектната документация, екипът за разработване на инвестиционния
проект ще ползва изготвените за сградите: архитектурно заснемане, техническо и енергийно
обследване. Изпълнителят следва да разработи работен проект с необходимите работни детайли за
съответната сграда съгласно:

 Изискванията на настоящата техническа спецификация;

 Задължителни мерки, в част „конструктивна“, включени в техническия паспорт на
сградата;

 Еенергийноспестяващи мерки, предписани в доклада от обследването за енергийна
ефективност;

 Изискванията на Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на
жилищни сгради по Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Ивестиционният проект следва да включва:

- Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за
енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворянване на възобновяеми енергийни
източници /при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност/,
които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна
ефективност – най-малко клас „С“ и имат пряк екологичен ефект;

- Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/уселвяне на сградата,
предписани в техническото обследване;

- Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат
нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С“
енергопотребление.
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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 – в М1:100;

• 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 енерго-спестяващи мерки /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



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

59

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.

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” /СТАНОВИЩЕ/.

5. Част „ВиК” /СТАНОВИЩЕ/.

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.
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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.

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.

Всички единични цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната
запетая, без начислен данък добавена стойност. Подробната КСС, както и разбитата КСС за
всяка сграда поотделно и за всеки стопански обект поотделно, следва да бъдат представени на
хартия, с подпис и печат на всяка страница, както и на електронен носител във формат
EXCEL.

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 (CD или DVD), при софтуерна съвместимост съответно с
AUTOCAD 2008 или еквивалентни.
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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 бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

- 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 представител на Община Севлиево. 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.

 Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да
включват:

- всички задължителни 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.
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- 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.
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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.

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
Изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна
документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ
и договора за изпълнение. 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.

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.
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Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики са препоръчителни и не
изчерпват приложението на други подобни продукти, които също отговарят на приложимите
нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект при предвидената им употреба
(предназначение) в сградите.

Изчисленията, направени в 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.

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;
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• използваемостта на покрива.

Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени прозорци и врати,
които ще се монтират върху фасадите на сградите.

3.1. 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:

• 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.
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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.

3.2. 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.



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

67

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 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,
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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;

• 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.

РАЗДЕЛ Х. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с
изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо
предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
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1. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и бъдат
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по Критерий за възлагане - икономически най-
изгодна оферта: оптимално съотношение качество/цена- чл.70,  ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно
следната методика за оценка:

К1 + К2 = 100 точки

Показател К1 - Предлагана цена = 55 точки
К1 = К1А + К1Б

Показател К1А - Предложена цена общо за: проектиране и авторски надзор
Предложената най-ниска цена получава 25 точки.
К1А = Минимална предложена цена за проектиране и авторски надзор / цена на съответен

участник за проектиране и авторски надзор (сумата се закръгля до втория знак на десетичната
запетая) х 25

Показател К1Б - Предложена цена за строителство
Предложената най-ниска цена получава 30 точки.
К1Б = Минимална предложена цена за строителство / цена на съответен участник за

строителство (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) х 30

Показател К2 - Техническа оценка = 45 точки

К2 = К2А + К2Б + К2В, като
Показател К2А - Срок за изълнение на проектирането
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 15 точки. Останалите предложения

се оценяват по следния начин:
К2А = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на съответен участник

(сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) х 15.

Показател К2Б - Срок за изълнение на строителството
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 15 точки. Останалите предложения

се оценяват по следния начин:
К2Б = Минимален срок за изпълнение на строителството / срок на съответен участник

(сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) х 15.

К2В = Техническо предложение се оценява по следния начин
Максимален брой точки - 15
Оценката е експертна, като при анализа на предложенията се взема под внимание

предложената от Участника цялостна организация за изпълнение проекта.

Техническата оценка представлява сбор от присъдените точки по всеки показател и се прави
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по следната методика:

Показатели за определяне на оценката Присъждане
на точки

Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност
на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на

Поръчката

Предложена е ясна организация на работа за проектиране и управление
на обекта, гарантираща ефективно взаимодействие между отделните екипи
на Участника при изпълнението. Предложеният линеен график за
изпълнение доказва възможност за извършване на дейностите в
максимално кратък срок с наличните технически и човешки ресурси при
спазване на технологичните изисквания.

15 т.

В предложената концепция и организация за изпълнение на поръчката
са констатирани слабости и/или пропуски, които ще понижат качеството
на изпълнение на поръчката, но няма да доведат до риск от неизпълнение
на дейности или неспазване на заложените срокове за изпълнение.
Предложената организация не гарантира в пълна степен ефективно
взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение
и/или в предложения линеен график има несъществени несъответствия.

10 т.

В предложената концепция и организация за изпълнение са
констатирани съществени слабости и/или пропуски, които могат да
доведат до риск от неизпълнение на поръчката съобразно изискванията
Възложителя, в това число: В предложената организация на работа и
управление на обекта се наблюдават съществени пропуски и/или
предложеният линеен график за изпълнение има съществени пропуски
и/или несъответствия.

1 т.

В случай, че в предложената концепция и организация на изпълнение на проекта липсва
описание на някой от показателите или не е приложен линеен график за изпълнение Участникът се
отстранява.

РАЗДЕЛ ХІ. ОБРАЗЦИ:
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Образец № 2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

Образец № 3 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

Образец № 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор
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по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП;

Образец № 5 – ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА
ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП;

Образец № 6 – 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 от участник/

подизпълнител;

Образец № 7 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
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Образец № 8 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП);

Образец № 9 – ДЕКЛАРАЦИЯ по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
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