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I. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: 

 ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на работен проект за изпълнение на 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по ограждащи елементи на цялата 

административна сграда на ЦУ на НОИ и Столична община  - район 

„Възраждане“ (условно разделена на четири блока – „А“, „Б“, „В“ и „Г“)  с 

адрес: гр. София 1303, бул. Ал. Стамболийски 62-64, по всички нормативно 

изискуеми части и допълнително определени от Възложителя части, както и 

осъществяване на авторски надзор по време на извършване на строителни и 

монтажни работи (СМР). 

 ДЕЙНОСТ 2: Извършване на СМР по изготвения в Дейност 1 инвестиционен 

проект за изпълнение на ЕСМ, предвидени за блокове „А“, „Б“ и „В“ на 

сградата  с права за управление, предоставени на Националния осигурителен 

институт (НОИ). 

 

2. Цел на обществена поръчка. 

Целта на възлагането на поръчката е основно обновяване фасадите на 

административната сграда, чрез проектиране и изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност, които са не по-ниски от предписаните като задължителни за сградата (клас на 

енергопотребление „В“) в обследването за енергийна ефективност и успоредно, дейности  

и съпътстващи СМР, свързани с  възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването. 

Очакването на Възложителя е предложените ЕСМ по разработения проект за обекта и  

изпълнение им в сградата на Централно управление (ЦУ) на НОИ да допринесат за:  

 Повишаване на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за 

намаляване на крайното енергийно потребление;  

 Осигуряване на рентабилна експлоатация;  

 Модернизация на публичната инфраструктура; 

 Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградата; 

 Подобряване на условията на работната среда в съответствие с критериите за устойчиво 

развитие; 

 Достигане на  клас на енергопотребление за сградата, не по-нисък от „В“. 

 

3. Задъжителни ЕСМ1. 

 Мярка В1 - Подмяна на дограма: 

а/ Демонтаж на съществуващата дограма, извършване на мерките по управление на 

отпадъците, доставка и монтаж на нова, алуминиева дограма с прекъснат термомост и 

стъклопакет със стъкло „четири сезона“ с коефициент на топлопреминаване не по-висок от 

1,6W/m2.K. 

б/ Демонтаж на съществуващатe фасадни, профилните, стъклени ламели, извършване на 

мерките по управление на отпадъците, доставка и монтаж на нова, стъклена, окачена фасада 

с коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,75W/m2.K. 

в/ Доставка и монтаж на фасадни топлоизолационни панели с дебелина 12 см с 

коефициент на топлопреминаване не по-висок от 0,31W/m2.K. 

 
                                                           
1 Предписани в Доклад от „Енергийно обследване и сертифициране на сградата на ЦУ на НОИ“ от 

23.11.2015 г. и ‚Технически паспорт“ от месец декември 2015г. 
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 Мярка В2- Изолация на външни стени: 

а/ Демонтаж на съществуващата фасадна облицовка от камък, извършване на мерките 

по управление на отпадъците, доставка и монтаж на топлоизолация от 12 см фасадна, 

каменна вата с коефициент на топлопроводност не по-висок от 0,035W/m.K. 

б/ Доставка и монтаж на окачена, вентилируема, фасадна система с etalbond®2 или 

еквивалент. 

 

4. Техническа документация на сградата. 

Възложителят разполага със следната техническа документация за 

административната сграда: 

 Технически паспорт, съставен през декември 2015 г., включващ и цялостно 

архитектурно заснемане на административната сграда; 

 Доклад от „Енергийно обследване и сертифициране на сградата на ЦУ на НОИ“ от 

ноември 2015 г.; 

Забележка: Документацията може да се предоставя на участниците за целите на подготовка 

на оферти за обществената поръчка. 

 

 

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

А/ ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на работен проект по всички задължителни3 и 

допълнително заявени части за обновяване на фасадите на сградата на ЦУ на НОИ и 

осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР. 

Забележка: В проекта да се диференцират блоковете, съответно “А“, “Б“, „В“, „Г“, от които 

се състои сградата, като подобекти, което да даде възможност за поетапно изпълнение на 

ЕСМ. 

 Необходимият минимум части на инвестиционния проект са, както следва: 

 

1. Част „Архитектурна“: 

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на Глава осма от 

Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на 

настоящите технически спецификации. 

 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, осигуряващи безопасност при пожар, 

сертифициране на сградата по енергийна ефективност на ниво не по-ниско от „В“ и 

безпроблемна експлоатация минимум 15 години. 

 Да бъдат посочени съпътстващите СМР, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването. 

 Разпределения по етажи 

В случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, 

покрив (покривни линии) и др., при необходимост – в мащаб М 1:100  

                                                           
2 etalbond® е запазена марка на алуминиеви композитни панели, произведени от Elval Colour (Гърция) – 

водещ производител на архитектурни облицовъчни продукти от метал. etalbond® е композитен панел тип 

„сандвич“, състоящ се от нетоксично полиетиленово ядро, здраво свързано между два слоя (лице и гръб) 

фини алуминиеви листове. 
3 Съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
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 Характерни вертикални разрези на сградата – в мащаб М 1:100  

 Фасади 

 Графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на 

предвидената фасадна топлоизолация, подчертаващи значимостта на сградата. 

 Да се предложат поне две места по фасадите или покрива на блок „В“ за монтаж на 

изображението на логото на НОИ и две знамена (българското и на ЕС) с максимални 

добра видимост, както от далеч, така и непосредствено до сградата срещу главния 

вход. 

 Да се проектира нова козирка над главния вход, кореспондираща с новите фасади. 

 Да се проектира навес над входа на ниво сутерен от север, покриващ цялата ширина 

на задния двор и дължина 4м мерено от трафопоста с височина позволяваща влизането 

под него на закрит камион. 

 Да се премахне шахматното разместване на етажите на блок „В“ от V-ти до XII-ти  

етажи чрез монтаж на новата дограма в най-външните равнини на съществуващите 

фасади, както и остъкляване на балконите на същите етажи от юг и север. 

 Да се предвиди монтаж на топлоизолирани щурцове преди монтажа на новата дограма 

с дълбочина 20см., даващи възможност да се „поеме“ дебелината на фасадната 

система при облицоване на еркери и страници, евентуален монтаж на окачени, 

вътрешни тавани и осигуряващи стабилно закрепване на дограмата при ветрово 

натоварване. 

 Да се подобри достъпа на хора в неравностойно положение през входовете на сградата 

от прилежащите тротоари. 

 Да се проектират нови парапети по балкони и неизползваеми покриви (над етаж трети) 

от неръждаеми тръби и стъклени пана с изискващата се нормативна височина. 

 Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, 

които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата, предвидена за 

подмяна. 

 Други изисквания 

 Преди започване на работа по изготвяне на работен проект, Изпълнителят трябва да 

представи идейно фасадно решение с 3D визуализация в поне два варианта 

(включително за козирката на главния вход на блок „В“ – високо тяло на сградата), 

което да бъде подходящо презентирано пред ръководството на НОИ и екипа за 

управление на проекта с избор на най-подходящ за института вариант. 

 Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на 

отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, еркери, 

изнасяния, входни пространства, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани 

със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на 

климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза) и  декоративни 

решетки скриващи ги, сателитни антени, охранителни решетки, сенници, предпазни 

парапети и привеждането им към нормативите – в мащаб М 1:5 ÷ М 1:25 

- 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;  
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 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. Цветът на дограмата за прозорците да бъде съобразен с цвета на 

фасадните облицовъчни елементи от алуминиев композитен материал (etalbond® 

или еквивалентен) и да имат отваряема част в две равнини, позволяваща външното 

почистване на неотваряемите части. 

 Подробна количествено-стойностна сметка. 

 

2. Част „Конструктивна“: 

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на Глава девета от 

Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на 

настоящите технически спецификации. 

Да съдържа конструктивно становище с оценка на измененията в натоварването на 

сградата в следствие изпълнението на проекта, изчисления и оразмеряване на 

новопроектираните козирка на главния вход и навес на задния вход. 

Да предпише начина и местата за закрепване на носещите конструкции на etalbond® 

или еквивалент, козирката и навеса към конструкцията на сградата. 

Да предложи щурцове, като материал и начин на монтаж, както и сигурно закрепване 

на дограмата към тях, годно да понесе екстремно натоварване от вятър. 

Да укаже местата и начина на закрепване на външните тела на климатиците (ако 

такива останат), рекламните пана и фасадното осветление и видеонаблюдение, както и да 

отчете допълнителното натоварване от тях на  носещата конструкция на фасадата. 

Да се изготви подробна количествено-стойностна сметка. 

Да се изготви графична част, вкл. детайли за изпълнение.  

 

3. Част “Електрическа": 

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на: 

 Глава единадесета от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и на настоящите технически спецификации; 

 Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

 Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически 

уредби за ниско напрежение в сгради; 

 Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение 

до 1000 V (в сила от 1.06.2005 г.); 

 Настоящите технически спецификации. 

Да даде решение относно захранването на битовите климатици по фасадата, които ще 

продължат да бъдат ползвани и след изпълнението на ЕСМ по фасадните ограждащи 

елементи, както и съобразно с местата им за монтаж. 

Да предвиди инсталации за артистично осветяване на фасадите, входовете, логото или 

характерни очертания на архитектурни елементи. 

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, подробна 

количествено-стойностна сметка. 

Да се изготви графична част, вкл. детайли за изпълнение.  

 

4. Част „Отопление, вентилация и климатизация“: 

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на: 
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 Глава тринадесета от Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата; 

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия; 

 Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на 

работните места; 

 Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента 

на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

 Настоящите технически спецификации. 

За целите на проектирането по тази част е извършен предварителен разчет на 

сумарната мощност на топлинните приходи/загуби от инсталираното оборудване, като 

изчисленията показват следните мощности: 

 95,5/ 110 kW в работни помещения I етаж; 

 56/ 60 kW в работни помещение II етаж; 

 80/ 90 kW в работни помещения III етаж; 

 120/ 130kW в работни помещения IV етаж; 

 40/ 44 kW в работни помещения от 5 до 11 етажи, включително (високо тяло). 

Да предложи нова система/системи за климатизация на работните помещения в 

сградата, осигуряваща излизането от употреба на външните тела на битовите климатици. 

Да бъдат предложени минимум два варианта за централна климатизация – например 

със система/системи с променлив поток на хладилния агент4 или система/системи с 

водоохлаждащи агрегати, т. нар. чилъри. Местата на разположение на външните тела да 

бъдат съобразени с архитектурните и конструктивни възможности на сградата, както и да 

бъдат в близост до работни помещения. 

Да бъде представена технико-икономическа обосновка на предлаганите варианти с 

цел избор на най-подходящ за сградата вариант. 

По причина, че тази част от инвестиционния проект не е включена в обхвата на 

изпълнение по Дейност 2, а ще бъде предмет на възлагане на отделна обществена поръчка, 

следва проектните решения, свързани с новата система за климатизация да бъдат отделени 

в отделни раздели (глави) към всяка част на проекта, която засягат, а именно: 

а/ част „Архитектурна“, съдържаща архитектурно разпределение на външните и 

вътрешните тела на климатичната техника, места за преминаване на тръбен път, 

захранващи кабели със съответните размери, осеви разстояния и сечения, както и 

предвиждане на мерки за намаляване на шума и предпазване от външно вмешателство на 

проектираното оборудване; в допълнение, следва да бъдат предвидени всички необходими 

възстановителни работи след СМР на външните и вътрешните тела, както и след СМР на 

тръбен път и електрозахранващи кабели, необходими за изграждане на климатичните 

системи; 

б/ част „Конструктивна“, съдържаща конструктивно становище относно: 

 изборът на местата за монтаж на външни тела, съобразно якостните качества на 

конструкцията на съответните площадки, определени за монтаж на 

съоръженията, съответно способността й да поеме допълнителното натоварване, 

като при необходимост предвиди изготвяне на технически проект за укрепване 

на конструкцията на съответната площадка; 

 изборът на местата за монтаж на вътрешните тела, които трябва да могат да 

понесат натоварването от съоръженията и да са съобразени от действащите в 

страната строително – технически нормативни документи; 

                                                           
4 Системи от типа VRF – Variable Refrigerant Flow или VRV – Variable Refrigerant Volume, или еквивалент 
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б/ част „Електрическа“, даваща решение относно електрозахранване на техниката по 

част ОВК и прилежащите й елементи съобразно с видовете, предназначението и 

мощностите на външните и вътрешните климатични тела, както и местата им за монтаж; 

в/ част „Енергийна ефективност“ с цел спазване на нормативните изисквания за 

поддържане на микроклимат с определени параметри. 

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, подробна количествено-стойностна сметка. 

Да се изготви графична част, вкл. детайли за изпълнение.  

 

Забележка: Независимо от обстоятелството, че изпълнението на проекта по тази част 

е предмет на отделна обществена поръчка, е задължително проектирането да бъде в 

съответствие с проектите по останалите части, като особено това важи за проект по част 

„Архитектурна“, тъй като изграждането на климатичните системи ще засегне голяма част 

от местата, предвидени за изпълнение на ЕСМ по ограждащи елементи на сградата. 

 

5. Част: „Енергийна ефективност“:  

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради и настоящите технически спецификации. 

Проектът по тази част следва да съдържа: 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 (включително времето за тяхната неизменяемост), 

приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа 

строителни и енергоефективни продукти, подробна количествено-стойностна сметка. 

 Да се провери наличната топлоизолация и при необходимост проектира 

допълнителна топлоизолация (и адекватната й защита) на пода на етаж „Студен покрив“ на 

блок „В“ – високо тяло на сградата. 

 

6. Част: „Пожарна безопасност“:  

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 

от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар, съобразно категорията на сградата и удовлетворяващо направените в 

техническото обследване препоръки, както и изискванията на настоящите технически 

спецификации. 

Проектът по тази част следва да съдържа: 

Обяснителна записка;  

Графична част.  

 

7. Част: „План за безопасност и здраве“:  

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. и на настоящите технически спецификации. 

При разработването на плана да се отчете непрекъсваемия режим на работа на НОИ и 

Столична община – район „Възраждане“,  и непрекъснатия поток от посетители, минаващ 

през главните входове на сградата в интервала от 7 до 19 часа в работни дни. 

Проектът по тази част следва да съдържа: 

Обяснителна записка  

Графична част.  

Количествено-стойностна сметка. 
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8. Част: „План за управление на строителните отпадъци“:  

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 

приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.). и на настоящите 

технически спецификации. 

Да се представи баланс на разходите за транспортиране, рециклиране (или повторна 

употреба) на годните за това демонтирани от сградата строителни материали – алуминиева 

и пластмасова дограми, стъклопакети и облицовъчни варовикови и мраморни плочи, както 

и изчисление на приходите от остатъчната им стойност. Резултатът да се отрази в 

генералната сметка в част „Сметна документация“ на работния проект. 

Подробна количествено-стойностна сметка. 

 

9. Част: „Сметна документация“:  

С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на Глава двадесет и 

четвърта от Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. 

Сметната документация следва да бъде разделена по отделните части на 

инвестиционния проект, в т.ч. подробни количествено-стойностни сметки по всяка част и 

обща количествено-стойностна сметка, диференцирана по блокове, както и генерална 

сметка за видовете СМР.  

 

10. Част: „Работен проект за организация и изпълнение на строителството“ 

(РПОИС) 5: 

10.1. Обяснителна записка; 

а) общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

б) избора на строителната механизация за изпълнение на СМР; 

в) други съображения на проектанта; 

10.2. Самостоятелни раздели по: 

а) здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, като се посочват 

специфичните изисквания при изпълнение на СМР; 

б) опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството 

в) проект за временна организация и безопасност на движението със съдържание, както 

следва: 

 Обяснителна записка, в която се отразяват предвиждащите се мероприятия за 

организация и безопасност на движението, като: сигнализация с пътни знаци, пътни 

светофари и пътна маркировка, необходима по време на експлоатацията на обекта; 

ограждения, предпазни козирки или тунели  пред входовете и изходите на 

административните  сгради с масов достъп на хора;  посочване на паркоместа; обосновка, 

че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с 

безопасността на движението; 

 Схеми (чертежи) на решенията по т. 1, букви "а" - "в"; 

 Количествено-стойностна сметка на СМР за изпълнение на мероприятията за 

организация и безопасност на движението. 

10.3. Строителен ситуационен план; 

В строителния ситуационен план се определят и частите от тротоари, улични или 

пътни платна и свободни обществени площи, които се използват временно за строителни 

площадки при условията на чл. 157, ал. 5 ЗУТ. 

10.4. Линеен, комплексен план-график за последователността на изпълнение на СМР. 

                                                           
5 С обхват и съдържание минимум в съответствие с изискванията на чл.136, 137 и 138 от Наредба №4/2001 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на настоящите технически спецификации. 
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а) сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и последователност при 

изграждането на обекта и подобектите му, както и сроковете за частичен пуск на 

подобектите; 

б) сроковете за доставка на елементи, комплекти и полуфабрикати 

в) времетраенето на строителството по основни видове СМР и по подобекти 

г) диаграма на работната сила, определяща максималния и средносписъчния състав на 

техническия персонал и работниците; 

д) график на заетостта на основните строителни машини 

е) генерална строителна програма. 

 

Забележки: 
§ 1: При разработването на тази част да се има предвид непрекъсваемия процес на работа в 

НОИ и възможността да се освобождават максимум до 5 (пет) работни помещения на етаж 

за подмяна на дограма и репариращи СРР (от към вътрешната част на  помещенията) във 

всеки отделен блок („А“, Б“ или „В“). 

§ 2:Да се предвиди осигуряването на транспорт по височината на сградата на демонтирани 

от сградата строителни отпадъци и на доставени строителни материали, предназначени за 

монтаж, тъй като е невъзможно транспортирането да се осъществява чрез асансьорните 

уредби в сградата.  

§ 3. Проектът трябва да осигури опазването на хидроизолацията и  покривите на ниските 

тела и пристройките около блок „В“ и разходите за свързаните с това работи и евентуално 

възстановяване. 

 

11. Допълнителни изисквания към съдържанието на работния проект. 

В работния проект, следва да се предвидят продукти (материали и изделия), които 

съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България 

нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените 

изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 

Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни 

системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените 

в обследването за енергийна ефективност за сградата.  

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 

детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените дейности по обекта.  

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и 

съгласувана от експертите-проектанти на Изпълнителя с правоспособност да изработват 

съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни 

удостоверения за правоспособност и актуални застраховки.  

Всички проектни части се подписват от Възложителя, собственик на сградата, където 

е необходимо, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от Консултанта. Изпълнителят е длъжен 

да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в 

срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя. 

 

 Изисквания за представяне на крайните продукти: 

Работните проекти да се представят в 5 (пет) екземпляра: 

 на хартиен носител – 3 (три) екземпляра; 

 на цифров носител – 2 (два) екземпляра, от които: 1 екземпляр чертежи на 

софтуерен продукт AutoCAD  или еквивалент във формат „.dwg”, текстовитe 

материали във формат „.docx“, таблици във формат „.xlsx“, както и 1 екземпляр 

чертежи, текстови материали и таблици в „.pdf“ – формат.  
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 Изисквания относно изпълнението на авторски надзор при извършването на СМР 

за изпълнение на ЕСМ на блокoве „А“, „Б“ и „В“ на административната сграда 

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством 

експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при 

условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените 

в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са 

предварително одобрени от Възложителя.  

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 

Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.  

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:  

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

след получаване на писмена покана от Възложителя;  

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.  

При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя писмена 

покана, изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до Изпълнителя, в срок не 

по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски 

надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден, необходимо е уведомяване 48 

часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на Изпълнителя да осигури на 

обекта на посочената в поканата дата експерта проектант изработил частта от проекта, за 

която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да оторизира и осигури 

друг експерт, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския 

надзор, като този експерт следва да отговоря на същите условия за професионален опит и 

квалификация като експерта, когото заменя. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен 

да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на 

повикванията на Възложителя.  

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във 

всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, 

относно:  

 Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по 

време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, 

заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;  

 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно 

изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;  

 Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост 

по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ 

строителния надзор и др.;  

 Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 

 

Б/ ДЕЙНОСТ 2: Извършване на СМР по изготвения в Дейност 1 инвестиционен 

проект за изпълнение на ЕСМ, предвидени за блок , „А“, „Б“ и „В“ на сградата 

 

Забележка: Част „Отопление, вентилация и климатизация“ не се включва в обхвата 

на изпълнение на Дейност 2, като възлагането на СМР по тази част от инвестиционния 

проект ще бъде предмет на отделна обществена поръчка. 

 

Изпълнението на СМР за обновяване и подобряване на енергийна ефективност се 

извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване и 
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влизане в сила на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване 

на Протокол – образец 2 за откриване на строителна площадка6.  

Разрешение за строеж се издава от съответния Главен архитект при представяне на 

техническа документация с оценено съответствие на проекта за строеж.  

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 

Изпълнителят посредством експертите си - 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 експертите 

проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното 

изпълнение на проекта за строеж, спазването на 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 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.  

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.  

 

1. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 

материали за трайно влагане в строежа, обект по проекта. 

Изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа в съответствие с 

изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване в 

продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените 

изисквания за:  

 механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);  

 безопасност при пожар;  

 хигиена, опазване на здравето и на околната среда;  

 безопасна експлоатация;  

 защита от шум;  

 икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).  

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 

материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградата, трябва да 

имат оценено съответствие съгласно ЗТИП.  

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява 

заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:  

 отделяне на отровни газове;  

 наличие на опасни частици или газове във въздуха;  

 излъчване на опасна радиация;  

 замърсяване или отравяне на водата или почвата;  

 неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  

 наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.  

Всяка доставка на строителната площадка на строителни продукти, които 

съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за 

съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, 

изготвени на български език.  

                                                           
6 В съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 
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На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

сградатаи само такива, които са заложени в проектите на сградата със съответните им 

технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.  

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и 

инвеститорския контрол на строежа, както и от представители на Възложителя.  

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение 

на строителните и монтажните работи за сградата е задължение на Изпълнителя.  

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи 

на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и 

оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, 

декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, 

съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите 

подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.  

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от 

Възложителя.  

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка 

- работници топлоизолация, работници хидроизолация, ел. работници, работници монтаж 

дограма, бояджии и общи работници; 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 работен 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 приемане на работите от страна на Възложителя и от 

съответните държавни институции.  

Изпълнителят трябва да 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.  

 

2. 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 22.03.2004 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 компетентните органи 

План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ 

строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г.. 
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3. 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 

приведе  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 влаганите материали и 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, както и функции на инвеститорски контрол. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. 

В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 

работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.  

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 

работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 

съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

4. Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя, Консултанта и Инвеститорския контрол. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва 

да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.  

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение. 

 

5. Контрол по време на строителния процес. 

Контролът се осъществява от:  

Консултантът (осъществяващ строителен надзор), Инвеститорския контрол и 

представители на Възложителя, които осъществяват проверки на място, които ще включват:   

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, проверка на 

съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, 

одобрени от Възложителя;  

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на 

извършени СМР за оценка на качеството и сравняване с актуваните от изпълнителите и 

одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС в 

съответствие с ПИПСМР (Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни 

работи) издание на Консорциум “СЕК“. 

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 

продукти, и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за 

енергийна ефективност;  

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.  

 

6. Общи и специфични изисквания към строителните продукти:  
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са 

годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

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

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните 

обновявания, ремонти и реконструкции.  
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По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 

9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета Текст от значение за 

ЕИП: 

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

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

показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 

отношение на основните изисквания към строежите;  

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

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

да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;  

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;  

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 

изразени като ниво, клас или в описание.  

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти да бъде 

в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1 

от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България. Предвидените за влагане в строежа строителни продукти да бъдат 

придружени от съответни декларации, посочващи предвидената употреба и да бъдат 

придружавани от инструкция и информация за безопасност на български език. 

Декларациите са:  

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 

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

за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 

техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на 

строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;  

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

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

декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;  

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато 

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

производство, за влагане в един единствен строеж.  

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

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

определени.  

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

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

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

характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.  

Всяка доставка на строителни продукти ще се контролира от консултантът, 

упражняващ строителен надзор на строежа, от инвеститорския контрол и от представители 

на Възложителя, след което ще е възможно получаването на разрешение за влагане. 

 

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОКОВЕ. 

 

1. Срок за цялостно изпълнение на поръчката.  
Срокът за изпълнение на инженеринговата поръчка. Максимален срок – 18 

(осемнадесет) месеца. 
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Изпълнението на поръчката се реализира при спазване на следните етапи и съответни 

срокове: 

1.1. Срок за изготвяне на инвестиционния проект: 

Срокът за изпълнение се реализира на два етапа. 

1.1.1. Срок за изготвяне и представяне на идейно фасадно решение от 

Изпълнителя, включващо и 3D компютърни графики, минимум в два варианта с цел 

представяне на Възложителя за одобрение на вариант за изпълнение. Срокът за изпълнение 

започва да тече от датата на подписване на договора. Максимален срок за изготвяне на 

варианти на идейно фасадно решение – 15 (петнадесет) календарни дни. 

1.1.2. Срок за избор (одобряване) на вариант на идейно фасадно решение от 

Възложителя.  

В срок от 7 (седем) календарни дни Възложителят ще одобри един от 

предложените варианти. 

1.1.3. Срок за изготвяне на работния проект от Изпълнителя, считано до 

представянето му на Възложителя за съгласуване. Срокът за изпълнение на работния проект 

започва да тече от датата на връчването  на Изпълнителя на протокол от страна на 

Възложителя за избрания вариант. Максимален срок за изготвяне на работния проект – 

60 (шестдесет) календарни дни. 

1.2.  Срок за преглед, съгласуване и заверяване на работния проект от Възложителя 

и други институции с нормативно задължение. Срокът започва да тече от датата на 

предаването на работния проект от Изпълнителя на Възложителя и подписване на 

приемателно – предавателен протокол и приключва с подписването на протокол, 

удостоверяващ одобрението и заверката с подпис и печат от Възложителя на работния 

проект. Максимален срок за преглед, съгласуване и заверка  –  45 (четиридесет и пет)  

календарни дни. 

 Указания:  

§1. Посоченият  срок включва: 

§1.1. При констатирани неточности и/или непълноти на работния проект, същия се   

връща на Изпълнителя за допълнение и преработка; 

§1.2. След допълнението и преработката (ако се налага) работния проект се предоставя 

на определен от Възложителя консултант, за изготвяне на доклад за съответствие на 

изготвения работен проект със съществените изисквания към строежите (чл. 142, ал. 4 

от ЗУТ). 

§1.3. При констатирани неточности в работния проект от определения от Възложителя 

консултант, проекта се връща на Изпълнителя за допълнителни корекции. 

§1.4. След отстраняване на всички неточности и направени допълнения констатирани от 

Възложител и Консултант (ако има такива), Изпълнителят внася за съгласуване и 

заверка на работния проекта от други институции с нормативно задължение. 

§1.5. След представянето на съгласуван и заверен работен проект от институциите с 

нормативно задължение, Консултантът изготвя доклада за съответствие на работния 

проект със съществените изисквания към строежите, след което работният проект се 

съгласува и заверява от Възложителя. 

§2. Движението на работният проект между Възложител, Изпълнител и Консултант се 

извършва с подписването на двустранни предавателно – приемателни протоколи. 

1.3. Внасяне и одобрение на работния проект. След съгласуване и заверка от 

Възложителя на работния проект, същия се внася от определения от Възложителя 

Консултант в общинската администрация на Столична община за заверка и издаване на 

разрешение на строеж. Срокът за изпълнение на тази дейност не ангажира Изпълнителя 

на инженеринговата поръчка.   

1.4. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) от 

Изпълнителя за реализация на работния проект, за частта от сградата с предоставени 

права за управление на администрацията на НОИ – от подписване на Протокол - Образец 2 
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за предаване на строителната площадка на Изпълнителя до предаването на обекта на 

Възложителя с констативен акт без забележки, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, държавна 

приемателна комисия и въвеждане в експлоатация с разрешение за ползване, съгласно чл. 

177, ал. 2 от ЗУТ. Протокол – Образец 2 се подписва в срок от 3 работни дни след покана 

от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение на СМР от подписването на Протокол 

– Образец 2 до подписването на констативния акт без забележки, съгласно чл. 176, ал. 

1 се определя от всеки от участниците в месеци и/или календарни дни. 

 

2. Гаранционни срокове 

2.1. Гаранционен срок за изпълнение на строително – монтажните работи. 

Всеки от участниците задължително посочва в техническото си предложение 

гаранционния срок за изпълнените строително – монтажни работи. Посоченият от 

участниците гаранционен срок не по-малък от изискваните минимални гаранционни 

срокове по чл. 20, ал. 4, т. 4 от 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. 

2.2. Гаранционни срокове за вложени при изпълнение на СМР материали и 

оборудване - не по-малък от предоставените от съответния производител. 

 

3. Време и начин за оглед на обекта. 

С цел запознаване със спецификата на сградата и прецизиране на изготвяните оферти, 

участниците могат да извършат оглед на обекта до два работни дни преди изтичане на 

крайния срок за подаване на офертите от 09.00 до 16.00 часа след съгласуване с 

представители на Възложителя.  


