
















О Б Р А З Е Ц  №  1А

„ИНТКОНС“ЕООД
( наименование на участника )

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният инж. Бончо Димитров Фетваджиев
(трите имена)

в качеството си на У п р ави тел  на „ИНТКОНС“ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ)
ЕИК 131553690, със седалище и адрес на управление гр.София, 1142, община 
Средец, бул. Васил Левски 13А, етЛ,апЛ
тел: +359 2 986 63 35, 0889 00 1771, E_mail: intcons.eood@gmail.com
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 
18/02.02.2015г. по обособени позиции:
за Обособена позиция № 12 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6).
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

1. Дейностите, които ще извършим за изпълнение на поръчката са:

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване 
Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ.

• Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна 
ефективност», чл. 169, алЛ, т.6 от ЗУТ.

• Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 
166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация),в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, 
ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
строителството;
- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 
изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и 
техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда 
по време на строителството;
- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 
строителството;
- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 
нормите за безопасност;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- оценката за достъпност на строежа от лица е увреждания;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;
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• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 
строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 
безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба 
№3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия 
и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при 
съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството;

• Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7- 
дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, 
РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа 
на строителството съгласно чл.5, ал.З от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи.

• Предоставяне пред Възложителя на тримесечни отчетни окончателен 
отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително -  
монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от 
строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените 
документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно 
необходимите мерки за решаването им.

• Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, 
за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация, включително 
всички видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. 
за техническите паспорти на строежите.

• Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация

2. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 
техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 
отделните дейности:

2. 1. Срок за изготвяне комплексни доклади за съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите за всеки конкретен обектЮ /десет/ 
календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

2.2. Срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен 
протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение 
за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация 10 /десет/ календарни дни (не 
повече от 15 календарни дни).

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи



П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1 .ОПИСАНИЕ И АРГУМЕНТАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПОДХОД ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

1.1.ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА“ИНТКОНС” ЕООД:
“ИНТКОНС” ЕООД е регистрирана с решение на Софийскиградскисъд Ф.Д. № 12024/2005г., 
вписана в АВ към ТР е ЕИК по БУЛСТАТ 131553690, със седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „ВасилЛевски” № 13А, ап.7. и е приемник и новото лице на фирма ’’ИНКОНТ” ООД, 
създаденапрез 1999 год. Повече от десет години развива проектантска, консултантска дейност, 
като е специализирана в Строителния надзор на територията на Република България.
Лицензи, Сертификати и Удостоверения:

Удостоверение № РК-0633/30.06.2016г. на ДНСК при МРРБ, валидно до 30.06.2021 г . ;
Списък на екипа от правоспособните лица, заверен към 30.06.2016г. от ДНСК при МРРБ 
Застрахователна полица сключена със ЗАД „Армеец”, валидна до 02.08.2017г.,

- Сертификат за система за управление на качеството, оценена и одобрена за съответствие с 
изискванията на ISO 9001:2008 | EN ISO 9001:2008 |БДС EN ISO 9001:2008;

Приоритет за компанията са:
Цялостен инженеринг, свързан с управление на проекти за високо строителство, 

производствени обекти, екологични и възобновяеми източници на енергия, инженерни мрежи и 
съоръжения.

Проектиране;
Технически дю дилиджьнс на проекти, обработка и подготовка на пълна техническа 

документация и чертежи, записки, съгласуване и одобряване на проекти до издаване на разрешение 
за строителство;

Строителен надзор до приемане и въвеждане на строежите в експлоатация;
Технически паспорти на строежи и съоръжения.
Инвеститорски контрол на строежи и съоръжения.
Структурата на компанията е отворена и гъвкава спрямо изискванията на клиентите и 

конкретните специфики на пазара. Фирмата разполага с достатъчен брой квалифицирани 
специалисти за изпълнение на дейността си. Обхванат е целия инвестиционен процес в 
строителството. Със специфичните познания и опит на експертите са реализирани много обекти в 
България. В зависимост от специфичните изисквания на всеки проект и строеж се подбират 
експерти, които са най-подходящия екип за неговото пълно и успешно реализиране.

Специалистите на „ИНТКОНС“ ЕООДимат голям опит по управление на проекти при 
спазване на българското законодателство /ЗУТ/ и на ФИДИК /Жълта книга/. Контролират 
прилагането на българските и международни стандарти и технически спецификации. Извършват 
мониторинг на дейността по здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

В настоящия момент основната дейност на дружеството е управление на проекти и 
инженеринг на строежи или техни части по Европейски програми, във всички фази на процеса на 
инвестиционното строителство, преди всичко в областта на: Надземното строителство (жилищно 
строителство, промишлени строежи и др.). Фирмата активно участва и печели търгове, като работи 
по Европейските програми -„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, от 2015 г.“ и по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”- „Опазване и 
подобряване на екологичното състояние на водите в страната“.

“ИНТКОНС”ЕООД притежава също и лицензи за упражняване на стопанска дейност в 
следните области:
- проектантска дейност в строителството, включително ТК по част „Конструктивна“
- реализация на строежи, строителен надзор и приемане
- мерки за енергийна ефективност
- упражняване на геодезически дейности

■ *
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- консултантска дейност за изготвяне на специализирани проучвания и експертизи
- предоставяне на услуги в областта на Безопасните и здравословни условия на труд, Пожарна

Безопасност, ПБЗ, КБЗ и др.
- проектиране на териториално-устройствени планове

Структурни, технически и инвестиционни модули:
- Управление на проекти, инженерингови, консултантски и проектантски услуги
- Проекти за развитие Екологични структури
- Инженерингови и консултантски услуги
- Дружеството може, по желание на клиента, да осигури прилагането на нови технологии в

проектите, състоящи се в използване на нови прогресивни елементи и системи.

1.2.0СНОВНИ ДАННИ И СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА от Обособена позиция№ 12

Строителниятнадзор и оценкатанасъответствиенаинвестиционнитепроекти,
предметнавъзлагане в настоящатаобщественапоръчкащесеосъществяват спрямостроително- 
монтажните и ремонтниработи,
коитосаосновнатачастотизпълнениетонаНационалнатапрограмазаенергийнаефективностнамногофа 
милнижилищнисградинатериториятанаСтолична община, район „Слатина“.

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности за Обособена 
позиция № 12:

-  изготвяне оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;
-упражняване на строителен надзор по време на строителството на общински строежи 

от първа до четвърта категория (чл. 168 от ЗУТ);

КРАТКО ОПИСАНИЕ наОбособена позиция № 12:

Сграда с административен адрес : гр. София, ж.к. Христо Смирненски,, бл.32А

ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)

МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЕ

АДМИНИСТРАТИВНА
ОБЛАСТ София

ОБЩИНА София
НАСЕЛЕНО МЯСТО И 
АДРЕС

гр.София, ж.к. Христо Смирненски, 
бл.32А

ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1987
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ т 2 673,68
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, т 2 12 833,00
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ по ЗУТ, т 2 11501,02
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, т ' 10915,00
ЗАСТРОЕН ОБЕМ, пГ 33854,00
ОТОПЛЯЕМ О БЕМ , т 3 32345,00
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, т 2 X
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, т 3 X
БРОЙ ЕТАЖИ НАДЗЕМНИ / ПОДЗЕМНИ* 22 21/1
БРОЙ АПАРТАМЕНТИ 
БРОЙ ОБИТАТЕЛИ 105/315

ОСНОВНИ ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -  673,68m2 

-ч ОБЩА РАЗГЪНАТА ПЛОЩ -  12 833,00m2



Сградата на жилищенблок 32 А се намира в УПИ I - за ОЖС, магазини, трафопост и 
подземни гаражи, кв. 211, м. „Слатина - Редута 3-та част", с административен адрес, бл. 
32А, кв. ж.к. „Христо Смирненски", район „Слатина ", гр. София.

Обектът влиза в експлоатация около 1987 г. От момента на построяването си не е 
променял предназначението си - за живеене.

Сградата е свободностояща, пунктова. Намира се в квартала, затворен между ул. 
„Боян Магесник" от североизток и ул. „Борис Новоселски" от юг в близост до железопътна 
спирка „Христо Смирненски" от север и р. Слатинска от изток. Обектът представлява 21 
етажен блок със сутерен, като половината от последния етаж е техническа, а другата - 
жилищна. Десети етаж е инсталационен със складови помещения. Сградата се състои от 
една секция с един основен и един второстепенен вход. Покривът на блока е плосък, решен 
на четири различни нива. Плановата схема е правоъгълник с приблизителни размери около 
22/31 м, ориентиран с дългата си ос в посока изток-запад.
Строежът е изпълнен по системата „Едроплощен кофраж" (ЕПК). Голяма част от стените са 
носещи, стоманобетонни. Външните стени са с дебелини 22 см. и34 см. Вътрешните 
носещи стени са с дебелина 22 см. Неносещите преградни стени в апартаментите са 
изпълнени с гипсови блокчета с дебелина 8 см. и нямат носеща функция.По-голямата част 
от фасадните стени, успоредни на дългата ос на сградата, са неносещи. Балконските 
парапети са от готови стоманобетонни елементи с дебелина 10 см.Плътните повърхнини на 
остъклените лоджии са изградени от стоманобетонови парапети, които на места са 
подзиждани с газобетон. Етажните подови плочи са гладки стоманобетонни плочи с 
дебелина 14см. Конструкцията на сутерена е монолитна стоманобетонна.

Строежът се класифицира като обект Ш-та категория съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква 
в) от „Закон за устройство на територията" от 26.20.2012 г. - „жилищни и смесени сгради с 
високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена 
площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители".

Основният вход се намира от южната страна на сградата, достъпен от ул. „Борис 
Новоселски". Оформен с голяма тераса, задигната на около 120см. над терена със стълби от 
двете насрещни страни. Прехода от терасата към входното фоайе е оформен с още две 
стъпала. Има обособена портиерна кабина, две стаи /общи помещения/ с достъп само 
отвходното фоайе, в дъното са разположени асансьорите, 2 пътнически и един товарен, 
както и основната стълба на сградата за етажите. Допълнителен втори вход е обособен от 
север на приземно ниво, включващ се в основната стълба. Допълнителна евакуационната 
стълба е изнесена от западната страна на сградата, преградена с остъклена дограма към 
етажните коридори и с метални решетки към външното пространство.

На партера са разположени 3 общи помещения с достъп отвън, ел. Табло, също с 
достъп отвън и 2 жилища от западната страна. Всички тези партерни помещения са 
достъпни през тераси със стълби - с около по 6 стъпала.

Към момента на огледа от трите асансьора работят само крайните два, като спират на 
всички етажи, с изключение на техническия - 10-ти етаж. Стълбищната клетка е естествено 
осветена от прозорци на северната фасада. Втората евакуационна стълба е от запас.

В сутерена се слиза от основната стълбищна клетка. Там се намират складови и 
технически помещения, включително абонатна станция. Хидрофорната уредба е извън 
сградата.

В коридорите по етажите от втори до двадесети включително, на източната фасада на 
сградата, срещуположно на евакуационната стълба, е разположено помещение за смет. 
Такова помещение има и на първия етаж с директен изход навън.

Общо апартаментите в блока са 105 броя. Конструктивнависочина на жилищните 
етажи - 2,80 м, включително и на техническия. Конструктивна височина на сутерена-2,60 
м.

Разпределението на етажите е типово от втори до девети и от единадесети до 
осемнадесети. На тези етажи са разположени по шест апартамента, като един е едностаен, 
два са двустайни и три - тристайни. На десети етаж се намират складови помещения за 
апартаментите. Двата апартамента на първи етаж са тристайни. На деветнадесети етаж 
апартаментите са два двустайни и два тристайни. На двадесети етаж са разположени един



двустаен и един тристаен апартамент, както и общо помещение зад асансьорите и няколко 
складови помещения. На последния, двадесет и първи етаж, има едно двустайно ателие и 
машинно помещение за асансьорите. Машинното помещение се намира на по-висока кота 
и е достъпно от еднораменна стълба.

В коридорите на етажи, от втори до двадесети включително, на източната фасада на 
сградата, срещуположно на евакуационната стълба, е разположено помещение за смет. 
Такова помещение има и на първия етаж с директен изход навън.

Достъп до покривите по нива има от всеки по-горен етаж, а именно покривът на 
осемнадесети етаж е достъпен от деветнадесети, покривът на деветнадесети етаж е 
достъпен от двадесети и покривът на двадесети етаж е достъпен от двадесет и първи. 
Изходите към двете по-долни нива са разположени в етажните коридори, а изходът от 
двадесет и първи етаж се намира на по-високата кота, на която е и машинното помещение 
за асансьорите. Последното покривно ниво, над двадесет и първи етаж, е достъпно 
посредством вертикална метална стълба на фасадата, тръгваща от покрива на двадесети 
етаж.

Сградата е в сравнително запазено състояние. Извършвани са структурни промени в 
много от апартаментите, свързани с премахване на неносещи преградни елементи и 
изграждане на нови такива, които са отразени подробно в архитектурното заснемане. 
Някои от етажните площадки са преградени с метални решетки или дори с новоиззидани 
стени, обособяващи две или три фоайета, от които са достъпни различен брой апартаменти. 
Включително има етажи, на които някои от собствениците са преградили части от етажния 
коридор и са ги приобщили към апартаментите си. Етажните коридори на втори, трети и 
четвърти етажи са изцяло преградени с метални решетки към стълбищната клетка. 
Фасадните намеси са значителни. Изразяват се основно в подмяна на дограмите, зазиждане 
и остъкляване на балконите, полагане на топлоизолация на отделни апартаменти, 
последвано от частично измазване на фасадите в различни цветове от проектните, 
монтиране на метални решетки по прозорците и балконите на ниските етажи, монтиране 
наклиматични тела и сателитни антени на произволни места по фасадите, както и 
изграждане на навеси над непокритите балкони.

Фасадните стени са неносещи, изпълнени са с типизирани елементи - панели. 
Парапетите на балкони и лоджии са също готови стоманобетонови елементи -панели. 
Вътрешните преградни стени са изпълнени с гипсови блокчета с дебелина 8 см. и нямат 
носещи функции. Топлоизолирането на външните стоманобетонови стени е изпълнено 
също с гипсови блокчета, с дебелина 8см. Преградните стени от сутеренните нива и 
техническия девети етаж са изпълнени с тухлена заидария, с дебелина 12см. и също нямат 
носещи функции.

Носещите вътрешни стени са стоманобетонни с дебелина 22 см.
Фасадите са нарушени от частичното изпълнение на топлоизолации, извършвано от 

отделните собственици. Мазилката изпълнена върху топлоизоолацията е с различна 
структура, качество и цвят, което е нарушило цялостния облик на сградата.

Цокълът на сградата е от мозаечна мазилка с вертикални фуги.
Покривът е плосък, на четири нива, с положена хидроизолационна система. 

Отводняването е вътрешно: с воронки и вътрешни водосточни тръби. Последният покрив е 
разделен на две нива - по-високо над машинното помещение и по-ниско над ателието. 
Нивото над машинното се отводнява външно към нивото над ателието, където са 
разположени воронките за този покрив.

На някои от общите части проектната дограма също е дървена слепена, но на други е 
стоманена. На някои прозорци в жилищните апартаменти е запазена старата дограма, но на 
повечето места тя е сменена с нова PVC или алуминиева дограма. Някои от балконите са 
остъклени също с нова PVC дограма, а други - с винкел или с дървена дограма. Дограмата 
в общите части не е сменена, с изключение на единични прозорци. Остъкляването на 
всички междинни площадки в основната стълбищна клетка е със стара дървена дограма. 
Дограмата, която прегражда етажните коридори и евакуационната стълба е стоманена, 
остъклена с армирано стъкло. Такава е и на прозорците на помещенията за смет.

Дограмата на основния вход в блока, отделяща стълбищната клетка от етажните 
коридори по нива, е стара дървена, с остъкляване. Външната дограма на складовите 
помещения на инсталационния етаж също е стара дървена, а на повечето технически 
помещения е стоманена.
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В отделните помещения на сградата, според спецификата им са изпълнени следните 
довършителни работи:

В общите части по пода настилката е, както следва: мозайка във входното фоайе, 
етажните коридори и стълбищната клетка и циментова замазка в сутерена, на техническия 
етаж и в инсталационните помещения. Еднораменната стълба на последния етаж, която 
води до машинното помещение на асансьорите, също е с циментова замазка. Стените са 
боядисани с блажна боя догоре. Таваните са с латекс. В инсталационните, складовите и 
машинните помещения, стените и таваните са без финишни слоеве.

В апартаментите някои собственици са извършвали основен ремонт на 
помещенията, а други са с настилки и облицовки, изпълнени по време на строителството 
на блока. Основно настилките в спалните и дневните са масивен паркет, ламиниран паркет 
и мокет, в кухните - теракота и ламинат, в баните и тоалетните - теракота и мозайка, в 
коридорите - теракота и ламиниран паркет. Стените са предимно с латекс и тапети, а в 
баните - с фаянс и теракота. Таваните са боядисани с латекс.

1.3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ, които да се предоставят от Възложителя -  
Столична община, район „Слатина“и Сдружението на собствениците за осъществяване 
целите на поръчката:

1. Работни проекти за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилните 
жилищни сгради по всички части, включващи обяснителни записки, статически и технически 
изчисления, количествени сметки за предвидените видове СМР и подробни чертежи в мащаб М 
1:50, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните 
проекти;Работният проект обхваща само задължителните мерки, предписани в изготвеното 
енергийно обследване за допустими дейности по „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“.
2. Технически паспорт издаден на основание на чл.З, ал.2 от Наредба № 5 от 28 декември 2005 
за техническите паспорти на строежите при условията и по реда на чл.176б, ал.2 от ЗУТ
3. Доклади за обследване;
4. Договори и графици на строители и подизпълнители;
5. Договори с експлоатационните предприятия/дружества/ за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура;
6. Договори за асансьорни уредби;
7. Актуални регистрации на Възложителя, на Сдружението на Собствениците/СС/, на 
Строител и Подизпълнители и на Проектанта.

1.4. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Съгласно изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 3 „в” от ЗУТ това са обекти от трета категория. 

Съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ е задължително оценката за съответствие на инвестиционни 
проекти за обекти от първа и втора категория, която задължително се извършва под формата на 
Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма. Съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ за обекти от 
първа до четвърта категория задължително се изисква упражняване на Строителен надзор от 
консултант.

Поръчката ще се изпълнява на два етапа:
Етап 1 - Оценка за съответствие на инвестиционния работен проект с основните изисквания 

към строежите.
Етап 2 - Изпълнение на функциите на Строителен надзор по смисъла на ЗУТ, на строително- 

ремонтните и монтажни работи, съгласно приетия и одобрен работен проект от Етап 1
В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности за Обособена 

позиция № 12:
-  изготвяне оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. Оценката 

за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като Комплексен доклад за 
осъществените изисквания по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, 
ал.5, т.З от ЗУТ;



-упражняване на Строителен надзор по време на строителството на общински строежи 
от първа до четвърта категория (чл. 168 от ЗУТ), включително актуализиране на 
Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г.;

Подробно описание на дейности на поръчката:
1. Дейност 1:
- Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и издаване Разрешение за строеж по чл.148 от 
ЗУТ.

- Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл.
169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

Консултантът изготвя Комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, 
ал. 6, т. 2 от ЗУТ в срока, посочен в техническото предложение, представляващо неразделна част от 
настоящия договор, като всички документи - графични и текстови на инвестиционния проект се 
подписват и подпечатват. Докладът за оценка на съответствието се подписва съобразно посоченото 
в чл. 142, ал. 9 от ЗУТ.

Също оценка за съответствие по чл. 169, ал.1, т.6 на инвестиционните проекти във фаза 
работен проект се извършва от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната 
ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23а, ал.1 от същия закон.

Всички документи - графични и текстови, касаещи част Енергийна ефективност- икономия 
на енергия и топлосъхранение на инвестиционния проект, се подписват и подпечатват от 
съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 
за съответствие.

Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от 
всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.

2.Дейност 2:
Консултантът, упражняващ Строителен надзор носи отговорност за дейностите, 

регламентирани в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ.
Консултантът, упражняващ Строителен надзор изпълнява всички задължения, посочени в чл. 

168 от ЗУТ и тези произтичащи от чл. 175, ал. 1, 2 и 5, чл. 176, ал. 1, чл. 177, ал. 1 и чл. 178 от ЗУТ, в 
т.ч:

-  Контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като 
предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи 
на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и 
монтажни работи и други;

-Контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на 
проектните критерии и за гаранционен период на цялата сграда;

-Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
-Осъществяване на функциите на Координатор по безопасност и здраве за провеждане на 

контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 
строителството;

-Осъществяване на функциите на Отговорник по Контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност;

-По искане на Възложителя съставя актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-  Участва при изготвянето на екзекутивната документация на строежа;
-  Не допуска съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на 

строителството на строежа, а при необходимост от такива да съблюдава за спазване на разпоредбата 
на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

-  Актуализиране на Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 
5/28.12.2006 г.
Консултантът сезадължава:

1. Да осъществи законосъобразнозапочване на строежа;
2. Да следи за правилно изпълнение на строително -  монтажните работи;
3. Да удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно 

Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и



строителни обекти / обн. ДВ. Бр.72/2003г./, като съставя редовно отчетната документация за 
приемане в качествено отношение на всички видове СМР.
4. Да предоставя на Възложителя тримесечни отчетни окончателен отчет за извършения 
строителен надзор по време на изпълнение на строително -  монтажните работи, съдържащ: 
списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен 
текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми 
(ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;

5. Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието 
им с нормите на безопасност;

6. Да следи за опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
7. Да следи недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството 

на строежа за въвеждане в експлоатация;
8. Да внесе необходимите документи за назначаване на приемателна комисия (ако е 

необходимо);
9. Да изготви и съхрани пълно досие на обекта, което да предаде по опис на Възложителя;
10. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено 

разрешение от Възложителя. Въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на 
проекта и са в обхвата на отговорността на строителния надзор се решават от лицето, упражняващо 
строителен надзор, след писмено съгласие от Възложителя;
Работният проект обхваща само задължителните мерки, предписани в изготвеното 
енергийно обследване за допустими дейности по „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Приложимо законодателство и документи:
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка ще съблюдаваме 

спазването на изискванията на:
• Българското законодателство и в частност на:

Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане;

Закона за устройството на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане;

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за 
определяне на органите, отговорни за реализацията й, приета с Постановление № 18 на 
Министерския съвет от 2015 г., изменена с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и 
допълнение.

2.0РГ АНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ(ЧОВЕШКИ И ТЕХНИЧЕСКИ), КОИТО 
УЧАСТНИКАВЪЗНАМЕРЯВА ДА ВЛОЖИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА:

2.1. ПРЕДПОСТАВКИ за успешното изпълнение на договора :
-  Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички 

заинтересовани страни, в рамките на строежа- между Възложителя -  Столична Община, р-н 
Слатина, Изпълнителя на СМР, Консултанта/СН/ -  „ИНТКОНС”ЕООД ;

-  Своевременно извършване на плащанията към Консултанта и Изпълнителя при осигурено 
финансиране;

-  Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя на експертите 
на Консултанта/СН/ - „ИНТКОНС” ЕООД. Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на 
съответните заинтересовани страни и лица;

-  Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените 
дейности.

-  Осигурен пълен достъп на Консултанта/СН/ до наличните данни, които са необходими за 
успешно изпълнение на задълженията му;



-  Изпълнителят на CMP и Консултанта/СН/ имат свободен и своевременен достъп до 
строителната площадка и всички места, свързани с изпълнение на строежа;

-  Подготовката на инвестиционните проекти и изпълнение на строително-ремонтните работи 
впоследствие ще се изпълняват съгласно представения график за дейностите с предвидените 
финансови средства;

-  В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на обекта, няма да 
настъпят съществени промени.

2.2. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ:
Консултантът ще съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или 

съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за 
осъществяваните строителни работи.

В предлагания подход за изпълнение на дейностите е представен механизъм за координиране 
на дейностите и на експертите, съобразен с обстоятелството, че обхвата на дейностите е с различна 
степен на сложност и продължителност, като е съобразен с конкретния обект.
Механизъм за координиране на дейностите, съобразен с обстоятелството, че обхвата на 
дейностите е с различна степен на сложност и продължителност и съответное съобразен с 
конкретния обект.

Строителен надзор ще се упражнява съгласно разработен и одобрен проект, при спазване на 
изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, 
стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Не се допуска отклонение от одобрените от Възложителя:
Обобщен календарен план - график за изпълнение на СМР;

-  Обяснителна записка, която съдържа технология на изпълнението, начина на организация 
на строителния процес, начина по който ще бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ ;

-  Планът за безопасност и здраве към инвестиционния проект;
За безпроблемното приемане на строителните работи, в съответствие с българското 

строително законодателство от участниците в строителството се подготвят и подписват 
задължителни документи (актове и протоколи) и други документи, като сертификати и декларации 
за експлоатационни показатели, които се предоставят от доставчици.

По време на строителство Строителният надзор участва в съставяне и подписване актове и 
протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. С актовете и протоколите се удостоверява спазването 
на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ.

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа и от други 
документи, изискващи се от съответния нормативен акт. Съставянето и оформянето съгласно 
изискванията на тази Наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на 
обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите.

Съгласно чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за строежите от първа до трета категория са 
задължителни образци № 2а, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

Непосочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и протоколи 
при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.

Участниците в строителството Възложител, Изпълнител, Проектант, Консултант/ Строителен 
надзор/ съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и 
измервания на място, когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ. 
Актовете и протоколите към съответните части на проектасе съставят от участниците в 
строителството както следва:

• В началото на строителството:
При изпълнение на настоящата поръчка, СН има задължение да състави и оформи следните 

актове съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г на МРРБ:
-  Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво 

-  приложение № 2 и 2а -С Н  ще удостоверява правилността на определяне на строителна линия и 
ниво и уточняване на основните репери на строежа, действителното състояние на опорния 
полигон и съответствието му с геодезическата част на проекта, достигнатите проектни нива и 
координати на проводи и съоръжения на всички етапи от строителството/ при необходимост/
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-констативен акт приложение № 3 за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение 
на застрояването/ при необходимост/

-приложение № 4 -Заповедна книга на строежа, в която ще се вписват издадените 
предписания и заповеди относно строежите. Консултантът ще е отговорен за упражняване на 
последващ контрол върху изпълнението им.

Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните книги на 
строежа ще могат да упражнят и други компетентни органи и/или лица.

-  акт приложение №5 за съгласуване на строителния терен е одобрен инвестиционен проект 
и даване на основен репер на строежа./ при необходимост/

• По време на строителството:
-  акт приложение №6за приемане на земната основа/ при необходимост/
-  акт приложение №7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната 

конструкция -  при необходимост
-  акт приложение №12 за приемане на скрити работи
-  акт приложение №14з& приемане на конструкцията
• При Форсмажорни обстоятелства СН ще участва в съставянето на следните 

документи:
-акт  приложение №10 за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството
-  акт приложение №11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 

строителството на спрени строежи
-  акт приложение №13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила

и др.
• В заключителен етап на строителството при изпълнение на настоящата поръчка, ще 

бъдат съставени и оформени следните актове и протоколи:
-Протокол приложение№17з& проведена 72 часова проба при експлоатационни условия.

Консултантът ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 
условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 
комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 
проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

-Констативен акт приложение №15 за установяване годността за приемане на строежа 
(част, етап от него),

-  Окончателен доклад на Строителния надзор

Окончателният доклад съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:
1 .законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и 

условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с подробния 
устройствен план застрояване;

2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура;
4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
5. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания 

към строежите;
6. липса на щети, нанесени на Възложителя и на другите участници в строителството, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

В окончателния доклад се вписват:
1.основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на 

лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно заверения
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списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или 
едноличния търговец, от кого се представлява и управлява; Същото се отнася до данните на 
Възложителя, на Проектанта, на Строителя и на Сдружението на Собственици/СС/;

2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, 
заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид 
строителни и монтажни работи), декларации и сертификати за съответствие на вложените 
материали;

3. Договори на строителя и подизпълнителите, договори с експлоатационните предприятия за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, 
ако има такива.
Към окончателния доклад се прилагат:

1 .разрешение за строеж (акт за узаконяване);
2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на 

достигнатите контролирани нивапри необходимост;
3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, 

Приложение № 15 към Наредба № 3;
4. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за 

предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
5.заверена заповедна книга и др.

Внасяне на окончателния доклад в РДНСК е искането на Възложителя за назначаване 
на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

Всички Актове и Протоколи регламентирани в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. ще бъдат 
съставяни съвместно с останалите участници в строителството, непосредствено след извършените 
проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към 
строежите по чл. 169. ал. 1 -3  от ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи.

Освен това Консултантът ще участва в съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 
31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на 
строителни и монтажни работи при изпълнение на строежа, съгласно изискванията на действащата 
нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на 
производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР.

Консултантът ще съхранява на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 
строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка.

Консултантът ще подпомага при решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове 
или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата 
нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 
1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа.

Надзорът върху всички изпълнени СМР ще бъде съобразен с техническите и законови 
разпоредби, с техническите и технологичните правила, стандарти и нормативи действащи в 
Република България.

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

2.3.1.0бщи изисквания към инженерно-техническия персонал на Екипа на 
Строителния надзор:
Участникът удовлетворява критериите за подбор на Възложителя, в това число:
-Участникът притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за 
извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.
-Участникът има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняване 
строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или реконструкция и/или основен 
ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от

- Участникът предоставя в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
информация за обстоятелствата, по т.10.11. за услугите, за упражняване на < оителен надзор,

ЗУТ.
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изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, 
публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците).

2.3.2. Организация на функциите на контрол и проверка на Строителния надзор:
• Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите 
норми и правила за изпълнение на строително -  монтажни работи и за спазване на 
изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект.

Екипът на строителния надзор ще упражнява ежедневен контрол през целия строителен 
период, на видове строително-монтажни и ремонтни работи, които ще се извършват на строежа, 
съгласно графика за изпълнение и договора за строителство.
• Контрол по правилното изпълнение на строителни работи.

Да предоставя на Възложителя тримесечни отчети и окончателен отчет за извършения 
строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи, 
съдържащ списък на основните дейности и видове работи от строежа, за които е упражнен текущ 
строителен надзор.

Всеки Междинен и Окончателен доклад за осъществения Строителен надзор съдържателно 
обхваща следните аспекти:

-Информация за извършени проверки -  дати, подобекти, експерти;
-Констатации от извършените проверки, включващи видове и количества СМР, качество на 

изпълнение;
-Препоръки (ако е приложимо) и начин на отразяване на препоръките при последващи

-Друга информация по преценка на Строителния надзор;
Всеки от докладите, изготвен в хода на изпълнение на обществената поръчка, в това число 

междинния и окончателния доклад ще се представя на хартиен и електронен носител във формат 
pdf, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклади ще се представя на CD/DVD 
носител.
• Контрол по качеството на влаганите строителни материали и изделия и 
съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и Качествено 
изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя проекти, като и недопускане 
тяхното изменение по време на строително-монтажните работи, ако промяната не е 
съгласувана от Възложителя и Проектанта.

Консултантът ще следи Строителя стриктно да спазва технологията на изпълнение на 
строително-монтажни работи, която включва указания на проектантите, указания на 
производителите, указания на нормите за проектиране и изпълнение, резултати от опитни участъци 
и одобрена технология.

Материалите и съоръженията доставени от Строителя, които ще бъдат включени в 
Постоянните работи са предмет на проверка и изпитване съгласно Техническата спецификация, за 
да позволи да бъде предоставено достатъчно време за инспекция, Строителят ще предостави на СН 
преди доставката им копие от всички поръчки вкл. чертежи и друга информация, отнасяща се до 
доставянето от Строителя на Материали и Съоръжения.

От инспекцията на материалите и съоръженията или отказа от такава проверка или изпитване 
по никакъв начин не освобождава Строителя от отговорността му доставените материали и 
съоръжения да отговарят на изискванията. Всички материали, които ще бъдат част от Постоянните 
работи трябва да отговарят на Техническата спецификация.

Строителят е необходимо да осигури посочените материали, но където поради приоритет или 
други причини материалите изисквани от Техн. спецификация не са на разположение заместители 
на материалите могат да бъдат използвани само след предварително одобрение от Възложителя в 
писмена форма.

Строителят представя за одобрение на Възложителя Технологията, реда и качеството на 
изпълняваните строително-ремонтни работи да отговарят на Техническа спецификация.
Веднъж одобрени те стриктно се контролират от СН. Изменения могат да бъдат направени само 
след изричното одобрение от страна на Възложителя.
• Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по време на 
строителния процес

Консултантът ще следи по време на строителния процес Изпълнителя да комплектова 
необходимата актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за

проверки;
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вложени материали, декларации за експлоатационни показатели и др. и ще информира 
Възложителя за липсващи документи, както и ще оказва съдействие за тяхното набавяне.
• Заверка на екзекутивната документация включва:
-  Изготвяне на екзекутивна документация по време и след приключване на строителния процес;
-  Екзекутивната документация включва пълен комплект чертежи за действително извършени 
СМР. Заверява се от Възложителя, Строителя, лицето упражняващо авторски надзор и Строителния 
надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички 
графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от строителните 
книжа.
• Съдействие за издаване на всички необходи.ми писмени становища от специализираните 
контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към 
мрежите на техническата инфраструктура.
Строителният надзор своевременно ще оказва съдействие за набавяне на всички необходими 
писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните 
дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
• Контрол по спазване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за 
изпълнение на обектите, утвърдени от Възложителя.

Преди започване на СМР Строителя представя на Възложителя своята Строителна програма. 
Строителната програма веднъж одобрена от Възложителя става официален подробен график за 
изпълнение на Работите, който стриктно се контролира от страна на Строителния надзор.

Подробното представяне на Строителната програма се състои от строителни програми за 
съответните площадки, таблици за анализ на връзките между отделните работи, ресурсното 
обезпечение, диаграма за движение на работната ръка, изисквания към персонала и обяснителна 
записка към строителната програма.

Към доклада за представяне на Строителна програма се описват методите на строителство и 
оборудването на Строителя, предложени да бъдат използвани и показват очакваните 
производителности, които са база за планиране на времетраенето.
• Контрол по спазването изискванията ни ЗБУТ (безопасни условия на труд и 
пожаробезопасност)

При изпълнение на Работите Строителят е длъжен да осигури работни условия за всяка 
операция, които да бъдат сигурни и безопасни за здравето на персонала. Работата ще се извършва 
съгласно националните закони, норми, изисквания и правила включително безопасност на труда и 
здравеопазване.

Строителят трябва да се съобразява със съответните раздели от строителните правилници 
наложени от закона. Строителните работи трябва да бъдат извършени в съответствие с 
правилниците за безопасност на труда на правителствените агенции. При извършването на всички 
операции Строителят е длъжен да инсталира, поддържа и ефективно използва оборудване и методи, 
които ефективно ще намалят риска от наранявания или увреждания на здравето.

Строителният надзор е задължен да следи изпълняваните СМР да отговарят на Техническата 
спецификация и да се изпълняват изискванията на нормативните документи за техническа 
безопасност и охрана на труда чрез контрола на експерта по КБЗ.

През цялото времетраене на строителството Строителят е задължен да предприеме мерки, 
отговарящи на изискванията на Нормите и правилата за безопасно изпълнение на Работите с цел 
предотвратяване на пожари. За целта Строителя е задължен да представи за одобрение на 
Възложителя „Програма за противопожарно обезопасяване на строителната площадка“.

Строителният надзор е задължен да провери предприетите мерки от страна на Строителя дали 
отговарят на нормативната база за противопожарна охрана. Всички нередности допуснати на обекта 
се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на Строителя, като в същото време се 
уведомява и Възложителя.
• Контрол по спазването на мерките по оп иването на околната среда, предвидени в 
проекта, по време на строителството.

Строителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за защита на околната 
среда, така както се изисква от законите, нормите и правилата действащи в Р. България, така както 
те са формулирани в техническите изисквания на Проекта.

Консултантът ще следи за следните замърсявания па околната среда при извършване на СМР:



-  Механично-физично замърсяване -  от твърди частици, метали, пластмаси, хартия, стъкло и 
предмети, изработени от тях;
-  химични -прости вещества, химични съединения, смеси;
-  механични -прахообразни отпадъци.
Строителят се задължава да проявява грижи за защита на околната среда и ще извършва своите 
строителни дейности, така че да предотвратява каквито и да било нежелателни разрушения, следи 
или нарушаване на естествената среда в района на Работите. С изключение на почистването 
изискващо се за постоянните Работи, одобрените подходни технологични пътища, Временни 
строителни работи, всички дървета и естествена растителност ще бъдат опазени и защитени от 
щети, които могат да бъдат причинени от Оборудването на Строителя и строителните дейности.

След приключване на Работите строителната площадка да бъде подравнена по начин указан 
от Възложителя. Там, където са направени нежелателни разрушения, нанесени са щети, или се 
появят заплахи за нарушаване на околната среда, Строителя да възстанови или залеси нарушените 
участъци.
Строителният надзор е задължен да контролира одобрената от Възложителя програма за защита на 
околната среда и да указва мерки за отстраняване на допуснати нарушения от страна на Строителя 
като същите са предварително утвърдени от Възложителя.
• Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
С цел намаляване на отрицателните последици от строителството и недопускане на увреждане на 
трети лица и имоти, Строителят е задължен да предприеме следните мерки:
-  да създаде подходяща организация за изпълнение на строителството, която да бъде съобразена 
с близостта до населени места като не се разрешава работа в близост до тях в периода от 22 до 06 
часа;
-  да осигури оросяване на всички строителни площадки и технологични пътища;
-  да създаде организация за контрол на складовете за съхраняване на горивните и смазочни 
материали и на техническото състояние на машинния парк като не се допускат аварийни разливи;
-  да се предвидят необходимите укрепващи отводнителни мероприятия към строителните 
площадки, подходни и технологични пътища, за да бъдат ограничени ерозионните процеси;
-  да уточни количеството и вида на отпадъците.
Строителният надзор е задължен да контролира всички мерки утвърдени от Възложителя за 
недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. За допуснати 
нарушения информира Възложителя и дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.
• Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на 
договора за строителство и последващите дейности за документално и финансово 
приключване на обекта

„ИНТКОНС“ ЕООД ще предостави на Възложителя необходимата подкрепа във връзка с 
техническите и договорни аспекти, като извършва следното:
-  в случай на появили се дефекти ще издаде съответните препоръки и инструкции (ако е 
необходимо);
-  ще инспектира всяка щета или дефект, съобщени от експлоатационните дружества и ще следи 
те незабавно да бъдат отстранени от и за сметка на Изпълнителя;
-  ще следи щети или повреди, причинените от Изпълнителя, незабавно да бъдат отстранени за 
негова сметка и ще документира резултатите;
-  ще информира Възложителя за отстраняването на съобщените щети, повреди и/или дефекти;

2.3.3.Ръководен състав на Строителния надзор за изпълнение на поръчката:
За изпълнение на настоящата поръчка участникът ще предложи необходимия ръководен 

състав от експерти, който ще извърши дейностите, предмет на настоящата поръчка:
- Експерт 1: Ръководител екип
Квалификация и умения:
Образование - Строителен инженер (магистър), специалност ПГС
Удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2016 г. Специфичен 
професионален опит: като Ръководител екип при упражняване на строителен надзор в 
проектирането и строителството за изграждане и ремонт на сгради /минимум на един такъв обект/. 
Персонал в състав:
- Експерт 2: по част „Архитектура”
Квалификация и умения: ,



Образование - Архитект, специалност „Архитектура”;
- Експерт 3: по част „Конструкции”
Квалификация и умения:
Образование - Строителен инженер (магистър), специалност Удостоверение за 
Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2016 г.
Специфичен професионален опит: като експерт по част „Конструкции”, при упражняване на 
строителен надзор в проектирането и строителството за изграждане и/или ремонт на сгради 
/минимум на един такъв обект/.
- Експерт 4: по част ”ВиК”
Квалификация и умения:
Образование - строителен инженер (магистър), специалност „ВиК” ;
- Експерт 5: по част „Електроинсталации”
Квалификация и умения:
Образование - техническо (магистър), електроинженер ;
- Експерт 6: по част „Отопление и вентилация”
Квалификация и умения:
Образование - техническо (магистър), инженер по топлотехника; отговаря на изискванията на 
Закона за енергийната ефективност и е вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон.
- Експерт 7: Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните 
минимални изисквания на Възложителя:
а) да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, 
ап.2 от ЗУТ или еквивалент;
б) има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве” в строителството

Всеки експерт притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, с инженерна 
специалност, съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната 
квалификация. Всеки от Ръководния състав е упражнявал строителен надзор по съответната част по 
време на изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на сгради.

2.3.4, Задължения на експертите
Ръководителят на екипа ще присъства на обекта през целия период на изпълнение на 

поръчката, по време на изпълнението на договора за строителство, освен одобрените периоди на 
отпуск. Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за целия ръководен състав.
Експерт 1: Ръководител екип -  Строителен инженер ПГС:

Извършва Оценка на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.
• Гарантира, че обекта на строителство е организиран в съответствие с договора за 

строителство. Също, че следните дейности ще са изпълнени:
- СМР по одобрени работни проекти;
- Планове за осигуряване на качество;
- План за опазване на околната среда;
• Осъществява преглед на проектна документация, разрешения, техническа обосновка на 

искове, договори с експлоатационни дружества.
• Отговаря за екипа по надзор за конкретния обект, дава информация за контакт за спешни 

случаи, основни процедури на обекта, свързани с плановете за осигуряване на качество - проверка 
на проектите, докладване, срещи на обекта и ежемесечни срещи по управление.

• Проследява дали Изпълнителите изпращат строителни програми и дали те се актуализират 
по време на изпълнението на строителството.

• Работи ежедневно в тясно сътрудничество с Екипа за управление на проекта (ЕУП) от 
Общината.

• Работи ежедневно в тясно сътрудничество с Екипа на строителния надзор и координира 
действията на всички експерти за конкретния обект.

• Координира контрола по правилното извършване на СМР.
• Актуализира и заверява Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба 

№ 5/28.12.2006 г.
- Експерт 2: по част „Архитектура”

Извършва Оценка на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. 
Предоставя експертни становища /съвети и отстранява проблеми по въпроси по част 

Архитектура по време на изпълнението.
Участва в съст^вянето^^^дтодтт^сва всички необходими актове, съгларно изискванията на
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действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, посочени 
в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Работи в тясно сътрудничество с Екипа на строителния надзор и координира действията си с 
другите експерти за конкретния обект.

Актуализира Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 
5/28.12.2006 г.
- Експерт 3: по част „Конструкции”, Строителен инженер ПГС, ТК по част 
конструктивна, включен в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране.

Екпертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната 
база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР. Заверява работния проект /Становище/ за 
обекта по част Конструктивна. Извършва Оценка на съответствие на проекта за издаване на 
Разрешение за строеж, като подписва всички документи - графични и текстови, по част 
„Конструктивна” на инвестиционния проект.

Работи в тясно сътрудничество с Екипа на строителния надзор и координира действията си с 
другите експерти за обекта.

Актуализира Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 
5/28.12.2006 г.
- Експерт 4: по част ”ВиК”, Строителен инженер ВиК

Извършва Оценка на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. 
Предоставя експертни становища /съвети и отстранява проблеми по въпроси по част ВиК по 

време на изпълнението. Участва в съставянето и подписва всички необходими актове, съгласно 
изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни 
работи, посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Работи в тясно сътрудничество с Екипа на строителния надзор и координира действията си с 
другите експерти за конкретния обект.

Актуализира Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 
5/28.12.2006 г.
- Експерт 5: по част „Електроинсталации” , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Извършва Оценка на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.
Предоставя експертни становища /съвети и отстранява проблеми по въпроси по част 

Електрическа по време на изпълнението. Участва в съставянето и подписва всички необходими 
актове, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на 
строителни и монтажни работи, посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството.

Работи в тясно сътрудничество с Екипа на строителния надзор и координира действията си с 
другите експерти за конкретния обект.

Актуализира Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 
5/28.12.2006 г.
- Експерт 6; по част „Отопление и вентилация”

Извършва Оценка на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Всички 
документи- графични и текстови, касаещи част Енергийна ефективност- икономия на енергия и 
топлосъхранение на инвестиционния проект, се подписват и подпечатват от него.

Предоставя експертни становища /съвети и отстранява проблеми по въпроси по част ОВиК и 
ЕЕ по време на изпълнението. Участва в съставянето и подписва всички необходими актове, 
съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и 
монтажни работи, посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.

Работи в тясно сътрудничество с Екипа на строителния надзор и координира действията си с 
другите експерти за конкретния обект.

Актуализира Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 
5/28.12.2006 г.
-Експерт 7: Координатор по безопасност и здраве. Строителен инженер ПГС,
притежаващ професионален опит и валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и 
здраве” в строителството.

Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на изискванията по реда на 
чл. 11 от Наредба № 2 от 22 м^рт 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
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условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение на 
Строежа, а именно:

координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно 
ЗЗБУТ при:

■ вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР;

■ оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете

координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за 
безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при 
необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност; 
актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 5 при 
отчитане на настъпилите изменения е напредването на СМР;
организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се в 
последствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна 
информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на 
трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и 
лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност; 
координира контрола по правилното извършване на СМР;
предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата,
свързани с осъществяване на строителството.

2.3.5. Необходими ресурси и организация по Дейност упражняване на строителен надзор по 
време на строителството на общински строежи (чл. 168 от ЗУТ)
Отчетност

“ИНТКОНС” ЕООД ще ръководи чрез екипа за Строителен надзор одобрената от 
Възложителя системата за качество във всички аспекти на Услугите, които осигурява и ще осигури 
всички документи да са правилно съставени и оформени. Ще поддържа регистър на цялата 
кореспонденция с данни за произхода на документите и съставянето им.

Ще поддържа записи за присъствието и ангажираността на Екипа си на обекта, също така ще 
поддържа записи за състава на Строителя, неговото оборудване и други. Ще изисква от Строителя 
да предава необходимите документи.

“ИНТКОНС” ЕООД чрез екипа си за строителен надзор ще поддържа и пази пълния 
комплект на кореспонденцията и всички изпратени писма и инструкции. Същите ще бъдат 
представяни при поискване от Възложителя. Те се състоят от:

-  Документите, представени в Офертата
-  Документите съобразени с изискваните документи и копия от последвалото Договорно 

споразумение
-  Заповедна книга на Строежа
-  Екзекутивни чертежи
-  Календар на събитията и ключови дати
-  Трафици за напредъка и чертежи
-  Резултати от пробите
-  Обектови нареждания / инструкции
-  Измервания
-  Снимки за напредъка на работите
-  Списък с описание на чертежите
-  Списъци с дефектите
-  Журнал за безопасността на обекта
-  Нареждания за изменения
-  Кореспонденция 

Ключови дати и Работно време
Ръководителят на екипа ще присъства на обекта през целия период на изпълнение на 

поръчката, по време на изпълнението на договора за строителство, освен одобрените периоди на 
отпуск. Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за целия ръководен състав.

Работното време на Ръководния състав за надзор ще е изцяло съобразено с работното време на

СМР;
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ЕООД ще бъде непрестанно

/ “ Л

Подпомагане
По време на договора екипа на терен на „ИНТКОНС“ 

подпомаган от главния офис на компанията по отношение на:
-  Необичайни и сложни технически задачи, които могат да възникнат на обекта. Главния офис 

ще осигури при необходимост експерти за мнения и решения и техническо оборудване.
-  Информация за всички промени в Българското законодателство, които могат да възникнат и 

помощ на екипа на обекта в тяхното прилагане.
-  Помощ по всички въпроси свързани с местните и други власти.
-  Обвързване с всички въпроси, които могат да възникват и установяване на разбирателство 

между всички участници - Възложител, Изпълнител и Строителен надзор. Осигурява цялата 
необходима информация.

-  Организиране на замяната на експертите, при непредвидени обстоятелства.
-  Други важни въпроси, които могат да възникнат по време на изпълнение на Договора. 

Вътрешен контрол при упражняване на СН.
Вътрешен контрол по проверка на извършения вече контрол при упражняване на Строителен 

надзор ще се извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани 
Система за качество ISO 9001:2008. Отговорник за вътрешен контрол по проверка на извършения 
вече контрол ще бъде експертът по качество и длъжностно лице по Безопасност и здраве в 
„ИНТКОНС“ ЕООД. Той осъществява оперативна координация и контрол при изпълнението на 
задачите и дейностите от отделните структури и сътрудници във връзка със СУК, СУОС и СЗБУТ.

Организира и контролира дейността по безопасност и здраве при работа в Дружеството, 
свързана със защитата и профилактиката на професионалните рискове за живота, здравето и 
работоспособността на персонала и за установяване и поддържане на културата по безопасност в 
съответствие с фирмената политика.

Изпълнява дейности, свързани с управлението на документите на трите системи и на записите.
Следи за спазването на изискванията на ISO 9001:2008.
Провежда вътрешните одити и подготовката на входните и изходните елементи за прегледите 

на СУК, СУОС и СЗБУТ за постигане на постоянна актуалност, адекватност и ефикасност. 
Качествен контрол

Включва контрола, който трябва да упражнява Строителния надзор в следене качеството на 
изпълняваните работи и влаганите материали и контрол и текущи изпитвания, които трябва да 
извършва Строителния надзор.

Качественият контрол трябва да осигури пълно съответствие с договорните изисквания. Това 
се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, оборудването и материалите.

За постигането на тези цели се осигуряват следните услуги:
-  Контрол по изпълнение Системата за качество, утвърдена от Възложителя.
-  Тестване на материалите.
-  Упражняване на текущ контрол върху работите.
-  Поддържане на отчетност за състоянието на строителните работи.
-  Поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания.
-  Елиминиране на работи, които не отговарят на спецификацията.
-  Инспекция и приемане на завършени строителни работи.
-  Действия за коригиране на допуснати грешки.
-  Поддържане на отчетност за качеството.
-  Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие със 

спецификацията.
-  Постоянен контрол на получаваните на обекта материали, тяхното съответствие с 

предложените от Строителя и одобрени от Строителния надзор.
-  Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане на 

подробни записи.
-  Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба.
-  Постоянен контрол на приетите методи и процедури -  гаранция, че качеството на 

изпълняваните видове работи ще бъде осигурено.
-  Измерване и удостоверяване на всяка завършена работа за качество и съответствие със 

спецификацията.
-  Проверка на екзекутивите, изготвени от Строителя за извършване на строителните работи.
Контрол във времето
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След преглеждане и утвърждаване на Строителната програма от страна на Възложителя, 
Строителният надзор осигурява следните услуги:

-  Наблюдаване на програмата.
-  Наблюдаване на строителните работи.
-  Проверка и изискване от Строителя да осъвременява и преразглежда програмата
-  Провеждане на периодични координационни срещи.
-  Тези услуги ще включват следните цялостни заключения:
-  Близък контрол на Работите, за да се осигури правилното им изпълнение от Строителя, 

неговите подизпълнители и доставчици.
-  Следене и контрол на доставките на материали.
-  Даване на инструкции на Строителя, ако има недостатъци в работата му и в качеството на 

доставяните материали.
-  Постоянно наблюдение на строителните дейности с цел да се сравнят с приетата програма.
-  Проверка и контрол на програмата, за да се установи съответствието й със същинския 

напредък. При забелязване на нередности се правят препоръки с решения за коригиране.
-  Инструкции към Строителя, ако се види, че не изпълнява задоволително работата си в 

съответствие с програмата, да коригира програмата, за да покаже как смята да завърши работата си 
във времето в съответствие с определения Срок за Завършване.

-  Писмено уведомяване на Строителя, ако напредъкът на работите е твърде бавен за 
завършването им в Договорния срок, за да предприеме необходимите мерки за ускоряване хода на 
работите с оглед те да бъдат завършени в срок.

-  Организиране на периодични срещи за пълна координация с необходимото участие на 
Възложител, Строител, Строителен надзор и други свързани с обекта.

2.3.6. Годност и приключване на строежа за въвеждане в експлоатация и издаване на 
Разрешение за ползване

След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор предприема 
следните дейности:

-  Проверка и одобрение на изготвената екзекутивна документация от Строителя, отразяваща 
несъществени отклонения от съгласуваните проекти.

-  Екзекутивната документация включва пълен комплект чертежи за действително извършени 
СМР. Заверява се от Възложителя, Строителя, лицето упражняващо авторски надзор и 
Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация положен 
върху всички графични и текстови матерлиали. Екзекутивната документация е неразделна част от 
строителните книжа.

-  Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти не се 
предава екзекутивна документация.

-  Съставяне на констативен акт (акт №15) за установяване на годността за приемане на 
строежа. Акта се съставя от Възложителя, проектантите по всички части на проекта и Строителния 
надзор. Съдържанието на акта е съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г., чл. 7, ал.З, т. 15. С този акт 
се извършва предаването на строежа и строителната документация от Строителя на Възложителя и 
е основание за изготвяне и предаване на окончателен доклад на Възложителя от Строителния 
надзор.

-  Изготвяне на Окончателен доклад до Възложителя.
-  Актуализиране на Техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 

5/28.12.2006 г.
-  Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на Разрешение за ползване 

на Строежа.
Договорът за възлагане на поръчката влиза в сила от датата на подписването му. Срокът 

за изпълнение започва да тече от получаването от страна на Възложителя на възлагателно 
писмо за конкретната многофамилна жилищна сграда, попадаща в обхвата на обособената позиция.

Срокът на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, посоченг
краен срок за получаване на офертите и представлява времето, през което у>гастниците са^/увдр! j> 
с условията на представените от тях оферти.

Дата 21.11.2016г. Подпис
Име и фамилия: Инж. Бончо
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