
















О Б Р А З Е Ц  №  1А

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД

(  наименование на участника )

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

Долуподписаният Иван Владимиров Танкишев
(трите имена)

в качеството си на Управител в/на „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 
131127235, със седалище и адрес на управление гр. София 1142, район Средец, бул. Васил 
Левски №13А, апЛ,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда е 
административен адрес гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 33, по Обособена 
позиция № 11 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 
време на строителството на „Сграда е административен адрес гр. София, ж.к. 
„Христо Смирненски“, бл.ЗЗ (по обособена позиция 5)

(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 члЛ48 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
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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 с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

• 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 отчети и 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
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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 обект

5 /пет/ 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

5 /пет/ календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата: 22.11.2016г.
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ДО

РАЙОН СЛАТИНА-CO

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

Наименование на Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни

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 № 11
„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.ЗЗ (по обособена 
позиция 5)"

поръчката: жилищни сгради на територията на Столична община,

Участник в 
процедурата ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД

- 1 -

гр. София 
ноември 2016 г.



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обекта на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с 
вашите изисквания и указания.

Ч(\

ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД -  е лицензирана фирма с основен предмет на дейност оценяване на 
съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор. Регистрирана е с 
решение на Софийски окръжен съд № 8736/2008 г., вписана в АВ към ТР с ЕИК 131127235 със 
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски" № 13А, ет.1.

Фирмата е лицензирана да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражнява строителен надзор до въвеждането на строежите в експлоатация. За 
целта притежава Лиценз № ЛК -  000567/13.07.2007г. на МРРБ, продължен до 13.07.2017г. Фирмата 
е правоприемник на „ИНФРАМ" ЕООД.

Има натрупан опит при оценяването на инвестиционното проектиране и строителен надзор 
в почти цялата номенклатура на видовете строежи, включително изготвяне на технически и 
енергийни паспорти.

Сертификати:
• Сертификат за система за управление на качеството, въведена съгласно ISO 9001:2008;
• Сертификат за система за управление по отношение на околната среда , въведена 

съгласно ISO 14001:2004;
• Сертификат за система за управление на здравето и безопасността при работа, въведена 

съгласно BS OHSAS 18001:2007.
„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД осигурява комплексен продукт в областта на транспортното, 

промишлено, жилищно строителство и инженерната инфраструктора:
• прединвестиционни проучвания и проектиране на инвестиционни проекти;
• оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
• строителен надзор;
• упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве, съгласно изискванията 

на Наредба 2/2004г. за Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително- 
монтажни работи;

• съставяне на документация за междинни плащания (инвеститорски контрол) и др.;
• извършване паспортизация на сгради и съоръжения.
Ръководството официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, 

разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД.
Политиката по управление е насочена към бързо и качествено извършване на:

• прединвестиционни проучвания и проектиране на инвестиционни проекти;
• оценка на съответствие на инвестиционните проекти;
• строителен надзор;
• упражняване контрол по спазване на строителния график;
• инвеститорски контрол;
• извършване паспортизация на сгради и съоръжения, отговарящи на изискванията на 

заинтересованите страни.
За ефективното провеждане на Политиката по управление, Ръководството насочва своите 

усилия в следните направления:
• фирмата да се утвърди като водеща консултантска организация, основно чрез участието в 

изпълнението на престижни обекти;
• да се поддържа постоянно ниво на качеството на предлаганите услуги;
• ефективно да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси,

- 2 -



съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
• да се оптимизират работните процеси и непрекъснато да се усъвършенстват добрите 

практики за управление и контрол върху качеството, здравословните и безопасни условия на труд, 
опазването и управлението на аспектите на околната среда;

• да се предприемат мерки за предотвратяване на вредните въздействия върху околната t ^ 
среда и за недопускане на инциденти по времена работния процес на работниците и служителите.

Ние изискваме висок стандарт на качество от преките изпълнители в проектирането и 
строителството.

Ние се грижим за безопасността на служителите и опазване на здравето им, както във 
фирмата, така и при изпълнение на дейности извън нея.

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД се ангажира със спазване на действащото законодателство в сферата 
на териториалното устройство, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, 
както и с всички други изисквания, свързани с дейността на фирмата.

Ръководството декларира своята ангажираност за непрекъснат контрол върху процесите и 
предприемане на навременни планирани действия за избягване и премахване на 
идентифицираните опасности за околната среда, за здравето и безопасността на всички 
заинтересовани страни.

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД предоставя консултантски услуги в областта на строителния 
мениджмънт и надзор във всички фази на инвестиционния процес, като:

• Прединвестиционни проучвани и проектиране на инвестиционни проекти;
• Изготвяне на планове, програми и стратегии по проекти;
• Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
• Строителен надзор;
• Извършване паспортизация на сгради и съоръжения;
• Изготвяне на тръжни документации;
• Изготвяне на оферти за участие в търгове;
• Инвеститорски контрол на обекти.
Структурата на компанията е отворена и гъвкава спрямо изискванията на клиентите и 

конкретните специфики на проектите.
Фирмата разполага с достатъчен брой квалифицирани специалисти за изпълнение на 

дейността си. Обхванати са всички части на работните проекти и самото изпълнение на 
строителството. Със специфичните познания и опит на тези хора са създадени много обекти, както в 
България, така и в чужбина.

В зависимост от специфичните изисквания на всеки проект се подбират хората, които са най- 
подходящият екип за неговото успешно реализиране. Специалистите на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД имат 
опит по управление на проекти при спазване на българското законодателство /ЗУТ/. Контролират 
прилагането на българските и международни стандарти и технически спецификации. Извършват 
мониторинг на дейността по здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

По-големи проекти:

• „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията 
Пловдив -  Бургас";
• „Изработване на прединвестиционни проучвания, ПУП -  ПЗ, Парцеларни планове и технически 
проекти за изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща 
водопроводната мрежа група Крайградски села в община Кърджали, съгласно договор с номер 58- 
131-С040 от 12.01.2009 г. между Община Кърджали и Министерство на околната среда и водите за 
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG 161Р0005/08/1.30/01/01 "Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 
2007 -  2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния 
фонд на европейската общност";
• „Изработване на прединвестиционни проучвания, ПУП -  ПЗ, Парцеларни планове и технически 
проекти за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща 
водопроводната мрежа в с. Миладиново, община Кърджали, съгласно договор с номер 58-131-С038
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от 12.01.2009 г. между Община Кърджали и Министерство на околната среда и водите за 
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG 161Р0005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 
2007 -  2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния 
фонд на европейската общност";
• Строителен надзор при строителството на: „Ремонт и преустройство на приемно здание гара V44 
Кюстендил" -  1-ви етап;
• Строителен надзор при строителството на: „Рехабилитация и преустройство на приемно здание 
гара Плевен".
• В Обединение с фирма „Инфрам" АД - Чехия извърши строителен надзор на проект: „Интегриран 
воден проект на Община Казанлък"; Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ"", 
изпълняван съгласно Договорните условия на ФИДИК, Жълта книга.
•В Обединение с фирмите„Агроводинвест",„Инфрам" АД - Чехия извърши изпълнение на 
строително-монтажните работи на обект: „Строителен надзор на обект „Проектиране и 
строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води" в рамките на проект „Интегриран 
проект за воден цикъл на Созопол - 1 етап".
•В Обединение с фирма „Инфрам" АД-Чехия извърши изпълнение на строително-монтажните 
работи на обект: "Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по 
„Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум" и лесопарк „Тюлбето" 
със свързваща ги велоалея"
•В Обединение с фирма „Инфрам" АД-Чехия извърши изпълнение на строително- монтажните 
работи на обект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, рехабилитация на централен 
градски парк -  гр. Сунгурларе и реконструкция и рехабилитация на централен площад с. Манолич.
•В Обединение с фирмите „Инфрам" АД-Чехия и „ДИ ЕС ИНВЕСТ" АД извърши изпълнение на 
строително- монтажните работи на обект: „Съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, 
община Созопол".

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД извършва консултантска дейност, подпомагаща повишаване 
качеството на строителните услуги и гарантира на възложителите реални резултати. Фирмата е 
довереното лице на инвеститорите, които искат да получат първокачествен продукт срещу своите 
пари. Целта и е изпълняваните под неин контрол обекти за строителство и проектиране да бъдат с 
високо качество и надеждност.

)
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител:
КМЕТ НА РАЙОН СЛАТИНА.
1.2. Основание за възлагане на услугата:
Услугата се възлага във връзка с изпълнение на дейности по „Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".
1.3. Предмет на поръчката
Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност" по обособени позиции.

С настоящото Предложение за изпълнение на поръчката „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД участва в 
процедурата за избор на изпълнител по:

Обособена позиция № 11 -  „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.ЗЗ 
(по обособена позиция 5)"

\Г\Y

1.4. ДАННИ ЗА ОБЕКТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11.
Сградата на жилищен блок 33 се намира в УПИ I за ОЖС, магазини, трафопост и подземни 

гаражи, кв. 211, м. „Слатина - Редута 3-та част", с административен адрес, гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски", бл. 33, район „Слатина

Сградата не е променяла предназначението си - за живеене, от момента на построяването си. 
Обектът влиза в експлоатация около 1986 г.

Сградата е свободностояща, пунктова. Намира се в квартала, затворен между ул. „Боян 
Магесник" от североизток и ул. „Георги Аспарухов-Гунди" 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 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. „Георги Аспарухов- 
Гунди". 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 три стъпала. Има 
обособена портиерна кабина, 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.

Строежът е изпълнен по системата „Едроплощен кофраж" (ЕПК). Голяма част от стените са 
носещи, стоманобетонни. Външните стени са с дебелина 22 см. и с дебелина 34 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.

^ 7/  —У
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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. Конструктивната височина на жилищните етажи е 
2,80 м, включително и на техническия. Конструктивната височина на сутерена е 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, коита са отразени нодробно 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 на 
климатични 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.

5
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Цокълът на сградата е от мозаечна мазилка с вертикални фуги.
Покривът е плосък, на четири нива, с положена хидроизолационна система. Отводняването е ч 

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.

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. Вид на сградата жилищна сграда ЕПК с един вход, с двадесет и един 
жилищни етажа и един полуподземен етаж - 
сутерен

2. Предназначение на сградата жилищна
3. Категория трета категория
4. Адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски", бл. 33
5. Вид собственост частна - сдружение на собствениците
6. Застроена площ - 667,17 м2
7. Разгъната застроена площ - 12 717,00м2
8. Отопляема площ, m2 - 10949,00
9. Застроен обем, m3 - 34137,00
10. Отопляем обем, m3 - 32374,00

1.5. Необходими данни за строежа от Възложителя и Сдружението на собствениците
1. Технически проекти 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 БУТ и Наредба № 4 за обема и 
съдържанието на инвестиционните проекти;

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 БУТ

3. Доклади за обследване;
4. Договори и графици на строители и подизпълнители;
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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 

Строителя и Подизпълнителите и на Проектанта.

1.6. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Дейностите на поръчката ще се изпълняват от Консултанта за целия период на проектиране и 
строителство на обекта, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване/ 
удостоверение за въвеждане в експлоатация, като за начална дата ще се приеме датата на 
получаване на писмо за начало на изпълнението на конкретния обект по договора.

1.6.1. Дейности за изпълнение на Обособена позиция № 11
1.6.1.1. 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.

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД ще изготви Комплексен доклад за оценка за съответствието на 
основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ в срока, посочен в техническото предложение, като всички 
документи - графични и текстови на инвестиционния проект ще бъдат подписани и подпечатани. 
Докладът за оценка на съответствието ще бъде подписан съобразно указанията на чл. 142, ал. 9 от 
ЗУТ.

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

Частта от доклада за оценка за съответствие по чл. 169, ал.1, т.6 на инвестиционните проекти 
във фаза работен проект ще бъде извършена от лице, което отговаря на изискванията на Закона за 
енергийната ефективност и е вписано 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, ще бъдат подписани и подпечатани от 
съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 
за съответствие.

Докладът за оценка на съответствието ще бъде подписан от управителя на фирмата 
консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.

1.6.1.3. 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 с увреждания;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

1.6.2. Задължения на Консултанта при упражняването на строителен надзор
а) Да изготви и подписва 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 N93/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството;

б) Да участва в откриването 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 N°3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството;

в) Да завери Заповедната книга на строежа и писмено да уведоми в 7-дневен срок от 
заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

г) Да изпълнява 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.

д) Да предостави пред Възложителя тримесечни отчети и 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.

е) Да изготви Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.б 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.

ж) Да внесе съответните окончателни доклади в Общинската администрация
з) Да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и издаване Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ.
и) Да се изготви доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл. 

169, ал.1, т.бот ЗУТ.
к) Да защитава максимално интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред организациите, с които той 

е в договорни отношения.
л) За СМР, подлежащи на закриване, да изготви и подпише актове за скрити работи.
м) Да не променя самоволно договорените видове работи без разрешение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При необходимост в 3 /три/ дневен срок писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
непредвидени видове работи и представи Констативен протокол за одобряване от СО и 
разрешаване на изпълнението им.

1.6.3. Консултантът се задължава:
1. Да осъществи законосъобразно започване 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 количествено-стойностно и качествено отношение на всички видове СМР.

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

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

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

необходимо);
8. Да изготви и съхрани пълно досие на обекта, което да предаде по опис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. 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;

10. Консултантът обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по 
съответните части в зависимост от изпълняваните СМР.
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2. ПРЕДЛАГАНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ч г А

Дейностите по изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка, и по- 
конкретно, на частта й в Обособена позиция 11 са както следва:

Дейност 1 - Комплексен доклад за Оценяване съответствието на инвестиционния проект.
Дейност 2 -  Строителен надзор по време на строителството - Пълно и правилно съставяне на 

актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Дейност 3 - Изготвяне/Актуализация на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ.
Консултантът, в изпълнение на гореописаните дейности, носи отговорност за изпълнение на 

строежа съобразно одобрения инвестиционния проект и техническа спецификация и предлага 
следната методология за изпълнението им:

2.1. Оценяване съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ, 
включително проверка за съответствие с:

-  Предвижданията на подробния устройствен план;
-  Правилата и нормативите за устройство на територията;
-  Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 169 (1) и 

(2) на ЗУТ (в зависимост от съдържанието на проекта за конкретната сграда)
-  Взаимната съгласуваност между частите на проекта;
-  Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
-  Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с 

повишена опасност, ако в обекта има такива;
-  Специфичните изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
-  Изискванията от техническото и енергийно обследване на сградата;
-  Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти;
-  Технически контрол на проекти по части конструктивна и ПБЗ в съответствие с Наредба 10 

на МРРБ;
Консултантът ще изготви Комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл.

142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ в срока посочен в техническото предложение.
Всички документи - графични и текстови на инвестиционния проект ще бъдат подписани и 

подпечатани от експертите по съответните части и управителя.
Докладът за оценка на съответствието ще бъде подписан съобразно посоченото в чл. 142, ал.

9 от ЗУТ.

2.2. Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:
-  Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на 

строителна линия, подготовка и регистриране на Заповедна книга и уведомяване всички 
специализирани контролни органи;

-  Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
-  Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи 

нормативни документи;
-  Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и 

техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;
-  Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;
-  Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
-  Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;
-  Проверка 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 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;

-  Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие
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със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;
-  Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със ^  

Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
-  Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със 

строителните дейности и информиране на възложителя и ДИСК за всяко нарушение на 
строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и 
строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в 
България и законосъобразното изпълнение на проекта.

-  Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна 
документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

-  Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал 
разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

-  Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, 
съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно 
одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията 
на сключения договор;

-  Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и 
приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта 
в експлоатация, като представи окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества 
за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по 
кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

-Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за 
ползване;

-  Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, 
поне два пъти -  след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този 
период КОНСУЛТАНТА трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно 
със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за 
отстраняване на дефектите.

-  Да изпълнява от името на Възложителя функциите на Координатор по безопасност и здраве 
за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.З от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително 
изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

-  Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение 
за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите. Докладът ще бъде окомплектован с всички необходими 
документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

-  Внасяне на Окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване 
на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

-  Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа и 
самостоятелните обекти/ при необходимост/, съгласно ЗКИР.

2.3. Технически паспорт на строежа -  комплектност на документа
Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се изготвя след установяване на 

техническите й характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва:
- Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените 
изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа;

- Установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част 
А от техническия паспорт;

- Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 
съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1;

- Разработване на мерки;
- Съставяне на доклад за резултатите от обследването;

ъ
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Техническият паспорт ще се изготви в срока, определен за изготвяне на Окончателния 
доклад за строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите и ще се представи на Възложителя в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 
1 (един) на електронен носител.

2.4.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 N9 114 от 8 май 2015 г. за изменение и 
допълнение.

3. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

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.

3.1. Механизъм за координиране 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.

3.1.1. Документално оформяне изпълнение на строежа съобразно одобрения проект:
Строителният надзор ще се упражнява съгласно разработения 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.

Няма да 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;
-  План 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 съответствие, 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 r. 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 отЗУТ. 

Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството както следва:
В долната таблица са изброени документите специфични за подобни проекти. Списъкът не е 

окончателен и някои други документи е вероятно да се изискат по време на строителството. В 
таблицата е посочена и отговорна страна за подготовката /издаването / предоставяне на 
съответните документи.

Д о к у м е н т О т го в о р е н Н аредба 3  към  З У Г О п и с а н и е / З а б е л е ж к а

Протокол 1 Консултанта

Н
ар

ед
ба

 3
 к

ъм
 З

УГ

П рилож ение № 1
Протокол за под аване и прием ане на одобрения 
пр оект и разреш ение за строеж  за изпълнение на 
конкретния строеж

Протокол 2, 
раздел 1

Консултанта П рилож ение № 2
Протокол за откриване на строителна площ адка- 
при н еоб ход им ост

Протокол 2а, 
раздел II

Консултанта
П рилож ение
№ 2а,

Протокол за опред еляне на строителна линия и 
ниво за строеж и на техническата инфраструктура - 
при необ ход им ост

Заповедна Книга Консултанта П рилож ение № 4

Заповедна Книга. Заповед ната книга съдърж а 
всички предписания и заповеди, свързани с 
изпълнението на строеж а, съгласно издаденото 
Разреш ение за строеж

А кт 5 Консултанта

Н
ар

ед
ба

 3
 к

ъм
 З

У
Г

П рилож ение № 5
А к т за уточняване и съгласуване на строителния 
терен с од обрения инвестиционен проект и д аване 
на основен репер на строеж а- при необходим ост

А кт 6 Консултанта П рилож ение № 6
А кт за пр ием ане на зем ната основа и 
д ействителните  коти на извърш ените изкопни 
работи- при необ ход им ост

А кт 7 Консултанта П рилож ение № 7

А к т за пр ием ане на извърш ените СМ Р по нива и 
елем енти на строителната конструкция -  при 
необ ход им ост

• Коф раж ни работи;
• А р м ировъчните, вкл. за вбетонираните части;
• пр ием ане на изпълнените конструктивни 

елем енти.

А кт 12 Консултанта
П рилож ение
№ 12

А к т за установяване на всички видове строителни и 
м онтаж ни работи, подлеж ащ и на закриване, 
уд остоверяваш , че са постигнати изискванията на 
проекта:

• подлож ен бетон;
• топлоизолации;
• хидроизолации;
• други

А кт 14 Консултанта
П рилож ение
№ 14

А к т за пр ием ане на конструкцията при 
необ ход им ост

Протокол 17
Консултанта
Консултанта

П рилож ение
№ 17

П ротокол за проведена 72-часова проба при 
експлоатационни условия

Констативен 
А кт 15

Консултанта
П рилож ение
№ 15

Констативен акт за установяване годността за 
прием ане на строеж а



Д невник за: 
Бетонови работи;

Консултанта П И П СМ Р

Консултанта трябва д а води д невници за 
б етоновите работи, пилотните работи (ако има 
такива), заваръ чните  работи и т.н. - при 
необ ход им ост

Екзекутивни
чертежи

Консултанта ч л ..1 7 5 о тЗ У Т
Консултанта трябва д а  предостави "екзекутивни" 
чертеж и, когато им а изм енения и пром ени спрям о 
одобрения проект.

О кончателен
д оклад

Консултанта чл. 168, ал 6  о тЗ У Т

О кончателен д о кл а д  на Консултанта д о  
Възлож ителя и Д Н С К, с който се предлага обекта д а 
бъде пр и ет о т Д П К  и да м у бъде издадено 
Разреш ение за ползване

Протокол 16 Д Н С К чл. 177, ал.2 о тЗ У Т
П ротокоп за установяване годността за ползване на 
строеж а

Разреш ение за 
ползване

Д Н С К чл. 177 о тЗ У Т
Н ачалникът на Д ир екцията за национален 
строителен контрол (Д Н СК) или упъ лном ощ ено от 
него л и ц е  издава Разреш ение за ползване

При изпълнение на настоящата поръчка, СН има задължение да състави и оформи следните 
актове към съответните части на проекта, както е описано по-горе:

• 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 -СН 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/

-  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,

-  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 с одобрен инвестиционен 
проект и даване на основен репер на строежа.

• По време на строителството:
-  акт приложение N96 за приемане на земната основа
-  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 №14 за приемане на конструкцията

• При форсмажорни обстоятелства Строителния надзор 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 пои изпълнение на настоящата поръчка, ще 
бъдат съставени и оформени следните актове и протоколи:

-  Протокол приложение №17 за 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 N9 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
-  Протокол приложение №16 за установяване годността за ползване на строежа.

Окончателният доклад съдържа задължително оценка за изпълнението на следните 
условия:

^  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;

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

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

изисквания към строежите;
S  липса на щети, нанесени на Възложителя и на другите участници в строителството, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
^  годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
В окончателния доклад се вписват:
^  основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на 

лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно заверения 
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/;

S  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;

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

S  издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 
санкции, ако има такива.

Към окончателния доклад се прилагат:
S  разрешение за строеж (акт за узаконяване);
S  протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на 

достигнатите контролирани нива при необходимост;
S  констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на 

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

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

СЪ
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Всички Актове и Протоколи регламентирани в Наредба N9 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 отЗУТ 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.

3.1.2. Функции 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 правилно водене на строителния дневник на изпълняваните строителни
работи.

Дневникът на обекта представлява подвързана тетрадка, в която се вписва за деня цялата работа 
постигната от Строителя през изтеклия ден и по-съществени събития като изброените по-долу:

-  Работи, по които има напредък;
-  състояние на механизацията / работната ръка;
-  доставяни материали;
-  подземни комуникации;
-  посещение на обекта;
-  атмосферни условия;
-  инциденти.
Строителният надзор е задължен да проверява периодично воденето на дневник на обекта 

от страна на Строителя. При съществени нарушения от страна на Строителя се докладва на 
Възложителя.

• 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 Техническата спецификация не са на разположение 
заместители на материалите могат да бъдат използвани само след предварително одобрение от 
Възложителя в писмена форма.

Строителят е задължен да подсигури качеството на материалите, изработката и 
производствените процеси, използвани в Работите да отговарят на изискванията на Техническата 
спецификация. За да задоволи посочените изисквания, отнасящи се до Работите Строителят трябва 
да създаде и прилага система за управление на качеството, която да съдържа:

-  процедура за контрол на качеството;
-  отговорности на персонала;
-  процедури за доставка;
-  процедури за изпитване;
-  оборудване и калибриране;
-  честота на изпитването и калибрирането;
-  места на производство на инспекция;
-  процедури по отхвърляне и поправка;
-  документации и комуникации.
Строителят представя за одобрение на Възложителя системата за управление на качество. 

Веднъж одобрена системата за управление на качеството стриктно се контролира от Строителния 
надзор. Тези изменения в системата могат да бъдат направени само след изричното одобрение от 
страна на Възложителя.

Технологията, реда и качеството на изпълняваните строително-ремонтни работи да отговарят 
на Техническа спецификация.

• Контрол на количествата на изпълняваните СМР
Количествения контрол се изразява в редовно измерване на всяко строително действие в 

съответствие с Чертежите. Целта е да се определят и пресметнат работите завършени в тази област. 
В допълнение количествата на изпълнени работи редовно се докладват от екип на Консултанта в 
рамките на обхвата на техните рутинни инспекции и задължения за измервания. Към края 
строителството ще се проведе крайна инспекция и ще се подготви сертификат за Изпълнение.

• Комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес
Консултантът ще следи по време на строителния процес Консултанта да комплектова

необходимата документация -  актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за 
вложени материали, декларации за съответствие и др. и ще информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
липсващи документи, както и ще оказва съдействие за тяхното набавяне.

• Своевременен контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа документация, 
необходима за извършване на месечните плащания.

По време на строителство СН упражнява пълен контрол по отношение на:
-  качеството на изпълняваните СМР;
-  проверка за съответствие на представените сертификати за качество на строителните 

материали с техническите изисквания;
-  проверка на съставената документация, удостоверяваща спазването на изискванията към 

строежите;
-  проверка на изготвяните екзекутивни чертежи на завършени СМР;
-  проверка на изпълнените количества СМР; /



Потвърждението на тези проверки от страна на СН е условие за подписване на сертификати за 
плащане.

• Заверка на екзекутивната документация включва:
-  Проверка на извършеното от Строителя екзекутивно замерване на теренната основа 

преди началото на строителството;
-  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 необходими 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 Строителна програма. 
Строителната програма веднъж одобрена от Възложителя става официален подробен график за 
изпълнение на Работите, който стриктно се контролира отстрана 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.

Строителният надзор е длъжен да контролира изпълнението на Строителната програма като 
проверява напредъка на Работите за съответствие с одобрените графици и при изоставане да 
предложи на Строителя съставяне на Компенсационна програма догонваща изоставането, 
привързана към общата Строителна програма. За целта СН уведомява Възложителя за нарушаване 
изпълнението на Строителната програма и му предлага за утвърждение Компенсационна програма 
от Строителя.

• Контрол по спазването изискванията на 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.
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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 строителните площадки.

Строителният надзор е задължен да провери предприетите мерки от страна на Строителя 
дали отговарят на нормативната база за противопожарна охрана. Всички нередности допуснати на 
обектите 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 опазването 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 на околната среда при извършване на 
строително-монтажните работи:

-  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 подходи и технологични пътища, Временни 
строителни работи и изкопни 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 всички строителни площадки ще бъдат подравнени по начин 
указан от Възложителя. Там където са направени нежелателни разрушения, нанесени са щети, или 
се появят заплахи за нарушаване на околната среда, Строителя ще 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 по следващите дейности за документално и финансово приключване 
на обекта

)
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„ИВТ КОНСУЛТ" 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 Консултанта;

-  ще следи щети или повреди, причинените от Консултанта, незабавно да бъдат 
отстранени за негова сметка и ще документира резултатите;

-  ще информира Възложителя за отстраняването на съобщените щети, повреди и/или 
дефекти;

-  ще подготви и съгласува с Възложителя Сертификата за изпълнение, преди издаването
му;

-  след консултации с Възложителя ще подготви нужната документация за освобождаване 
на задържаните пари, или гаранцията за задържаните пари, съгласно условията на Договора

-  след консултации с Възложителя ще подготви нужната документация за освобождаване 
на гаранцията за изпълнение на Консултанта;

-  ще издаде Сертификат за изпълнение при наличие на необходимите условия за това;
-  ще издаде Акт за окончателно плащане при наличие на необходимите условия за това.

3.2. Механизъм за координиране дейността на експертите
По отношение координация на строителния процес Консултантският екип ще изпълнява 

следните задължения:
• Изработва общ график за реализация на строежа;
• Координира интегрирането на правата и задълженията по различните договори на 

участниците в строителството им спрямо общия график;
• Актуализира и оптимизира общия график като може да изисква провеждането на 

седмични общи работни срещи с участниците в строителството за актуализация и оптимизация на 
организацията по изпълнение на строежа;

• Изготвя протоколи от работни срещи с участниците в строителството.
• Проверява финансов план за изпълнение на строежа, съобразен с Графика за изпълнение 

на СМР по Договора;
• Контролира изпълнението на СМР, дава мотивирани писмени указания на Консултанта, 

да забави началото или хода на изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или 
част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото 
изпълнение на строежа;

• След като предварително уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, иска отстраняване в 3-дневен срок от 
направеното искане, на служител или работник на Консултанта от Строителната площадка, който се 
държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на 
задълженията си;

• Съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта, проверява и удостоверява в протокол 
възникването на непредвидени работи, който съдържа вида, обема, единичните цени и общата 
стойност на непредвидените работи;

• Съгласува и предлага за окончателно одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички промени в 
технологично-строителната програма на Консултанта; дава нареждания, след предварително 
съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за преодоляване на закъснения в Графика за изпълнение на СМР;

• Издава предписание за работите, количеството и срока за изпълнението им под формата 
на "Протокол за неизпълнени или частично изпълнени СМР" в случай, че Консултанта не е 
извършил СМР в обем и качество, позволяващи съставянето на констативен акт, обр. 15;

• Проверява и одобрява месечните, междинни и окончателен доклади на Консултанта за 
хода на изпълнението на строежа, след което ги представя за окончателно одобрение от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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• Проверява ценообразуването и първичните разходо-оправдателни документи за 
отчитане и изплащане на извършеното строителство по Договора за проектиране и строителство на 
строежа;

• Проверява и удостоверява количеството и стойностите на извършените СМР включени в 
Междинните сертификати, в това число и Сертификат за окончателно завършване на работите, 
изготвени и представени за проверка от Консултанта по споменатия договор;

• Представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предварително одобрение Междинните сертификати, в 
това число и Сертификат за окончателно завършване на работите;

• Потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в Междинните 
сертификати за изпълнени СМР и Сертификата за съществено завършване на работите след което 
представя проверените от него сертификати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателно потвърждение на 
плащането.

3.2.1. Дейности по контрол на технологичното оборудване и основните материали:
Преди началото на строително монтажните работи Строителния надзор ще извърши:
-  проверка и съгласуване на графици за изпълнение на строително- монтажни работи, 

графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя.
Строителният надзор проверява и съгласува наличната механизация на Строителя, 

работната ръка и материалите. По време на изпълнение на отделните видове СМР Строителният 
надзор проверява технологичната последователност съгласно Техническата спецификация и 
наличието на ресурсната обезпеченост като работна ръка, механизация и материали за всеки вид 
дейност.

При неокомплектованост на механизацията за изпълнение на даден вид работа 
Строителният надзор предписва на Строителя да отстрани от работа машини, които не отговарят на 
технологичните изисквания и да окомплектова звеното механизация за изпълнение на даден вид 
работа съгласно изискванията на Техническата спецификация.

При неспазване на технологичната последователност и неокомплектоване с необходимите 
работна ръка, механизация и материали Строителният надзор предписва на Строителя да спазва 
технологичните изисквания и да окомплектова ресурсно изпълнение на отделните видове СМР. 
Паралелно с предписанията към Строителя, Строителният надзор докладва на Възложителя за 
нарушение в технологията на изпълнение на отделните видове работи, както и не 
окомплектованост на отделните видове СМР ресурсно.

Всичко горецитирано по изпълнение на отделните видове СМР Строителният надзор 
записва в дневниците за изпълнение на видовете СМР, като при системни нарушения на 
технологичните изисквания, същите се включват в месечните доклади като предписание към 
Строителя за предприемане на мерки за отстраняване на нередностите. Проверката на 
технологичното оборудване и следене за изпълнение на видовете работи спомага за качественото 
изпълнение на видовете СМР, както и за спазване на графиците за изпълнение на обекта.

3.2.2. Консултантът извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните 
продукти както следва:

-  Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по части: високо 
строителство, количества, качество, комуникации и др;

-  Контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно 
Инвестиционния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови 
разпоредби. При противоречие или несъответствие между текстовете на Техническите 
спецификации приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 
последователност:

а) закони;
б) подзаконови нормативни актове;
в) технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството;
г) стандарти и технически одобрения;
д) техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

-21 -



е) техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и 
към влаганите в строежа строителни продукти.

-  Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 
от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
(обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения);

-  Контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол в 
складовете на доставчиците;

-  Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа в 
експлоатация;

-  В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните 
продукти, предложена от и на риск на Консултанта по Договора за строителство - одобрява 
промяна на Строителните продукти, както и вписва даденото одобрение в заповедната книга за 
Строежа, като промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на 
изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния 
проект и Техническите спецификации, и за които Консултанта представи надеждни доказателства за 
съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с 
по-добро качество от качеството на заменените Строителни продукти.

-  Одобрява предварително влагането на Строителни продукти, които не са определени в 
Инвестиционния проект и Техническите спецификации.

-  Проверява извършената от Консултанта по Договора за строителство работа, и го 
уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

-  Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното 
качество и гарантиране тяхното съответствието с изискванията на Възложителя.

3.2.3. Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове:
Консултантът ще контролира произхода на основните строителни материали, които ще 

бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Строителя.
Надзорът върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния 

продукт ще се доказва от Консултанта на СМР с декларация подписана и подпечатана от 
производителя или негов представител -  съгласно Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 
06.12.2006 г. и съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на съвета за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. 
Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с 
указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен 
представител.

Консултантът ще контролира ритмичността на доставяне на строителните материали и 
изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, както и начин на складиране, 
начин на влагане, изпитания и др.

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

За постигането на тези цели Консултантът осигурява следните услуги:
-  Контрол по изпълнение - Системата за качество, утвърдена от Възложителя.
-  Тестване на материалите.
-  Инспекции на операциите.
-  Поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания.
-  Елиминиране на работи, които не отговарят на спецификацията.
-  Действия за коригиране на допуснати грешки.
-  Поддържане на отчетност за качеството.
Тези дейности включват следните задължения:
-  Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие със

спецификацията. ,
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-  Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на 
материали, бетони, стомани и др.

-  Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на 
необходимите строителни материали за нуждите на строителството.

-  Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане 
на подробни записи

-  Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба.
Резултати от инспекции и тестване на материали, несъответстващи на спецификацията, ще 

се отхвърлят. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа на 
решение за приемане или отхвърляне на извършените работи.

3.2.4. Екип на Строителния надзор за изпълнение на поръчката
За изпълнение на настоящата поръчка участникът ще предложи необходимия състав от 

експерти, който ще извърши дейностите, предмет на настоящата процедура.
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка ще разполага със следните 

експерти:
-  Ръководител на екипа -  строителен инженер; специалност ПГС;
Експерт със специфичен професионален опит: Ръководител екип при упражняване на 

строителен надзор в проектирането и строителството за изграждане и ремонт на сгради.
-  Експерт по част Архитектура -  архитект; Специалност Архитектура;
-  Експерт по част Електрическа - електроинженер; Техническо образование със степен 

магистър;
-  Експерт по част ОВ и К -  инженер по топлотехника; Техническо образование със степен 

магистър; отговарящ на изискванията на Закона за енергийната ефективност и вписан в публичния 
регистър по чл. 23а, ал.1 от същия закон;

-  Експерт по част ВиК -инженер ВиК; Строително образование със степен магистър;
-  Експерт Пожарна и аварийна безопасност;
-  Експерт по част „План за безопасност и здраве" с професионална квалификация, 

отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалент и притежаващ валидно 
удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве" в строителството;

-  Експерт -  Технически контрол по част „конструктивна -  Строителен инженер с 
Удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2016 г;

-  Експерт по количествата на СМР и по качеството и съответствието на материалите -  
Строителен инженер с валидно удостоверение;

-  Неключов Експерт- по част Геодезия и кадастър;

3.2.5. Задължения на експертите
Задължения на Ръководителя на екипа на Стр. надзор -  строителен инженер
Ръководителят на екипа има следните основни задължения:
Ръководителят на екипа присъства на строежа 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 екип.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА -  СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР, СПЕЦИАЛНОСТ ПГС:
• Гарантира, че обекта на строителство е организиран в съответствие с договора за
строителство. Също, че следните дейности ще са изпълнени:

- СМР по одобрени технически 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
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качество - проверка на проектите, докладване, седмични 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.

ЕКСПЕРТ ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
Предоставя експертни становища /съвети и отстранява проблеми по въпроси по част 

Архитектура 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._______ ________________ _________

ЕКСПЕРТ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА Щ Н В Н Н Н Н Н Н ^
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.

ЕКСПЕРТ ПО ЧАСТ ОВ И К
Предоставя експертни становища /съвети и отстранява проблеми по въпроси по част ОВиК 

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 N9 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.

ЕКСПЕРТ ПО ЧАСТ ВИК
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.

ЕКСПЕРТ ПО ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Предоставя експертни становища /съвети и отстранява проблеми по въпроси по част ПБ по 

време на изпълнението. Участва в съставянето и подписва всички необходими актове в 
съответствие с изискванията на нормативната база и Наредба 1з-1971 за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29 октомври 2009г.

Работи в тясно сътрудничество с Екипа на строителния надзор и координира действията си с 
другите експерти за конкретния обект.
И Р  ЕКСПЕРТ ПО ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ШШЩШШШШШШЯЯЯЯШ

Екпертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
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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;

ЕКСПЕРТ, УПРАЖНЯВАЩ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
Екпертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната 

база свързани с проектирането и изпълнение на СМР. Заверява техническия проект /Становище/ за 
обекта по част Конструктивна.

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

ЕКСПЕРТ ПО КОЛИЧЕСТВАТА НА СМР, КАЧЕСТВОТО И СЪОТВЕСТВИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ
Контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно 

Инвестиционния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови 
разпоредби.

Експертът по количествата подпомага членовете на екипа, като контролира и проверява 
заявените обеми от строителите и при нужда извършва измервание на обема работи по позициите 
на КСС за нуждите на сертифициране на плащанията.

ЕКСПЕРТ ПО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР
Ще участва, при нужда, в изготвяне на документи и строителния надзор, както и при 

геодезическото заснемане на строежите, за изготвяне на необходимите документи за издаване на 
Удостоверения от службата по кадастъра съгласно чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния 
регистър.

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

3.2.6. Изпълнение на дейностите от Строителния надзор
При изпълнение на основните дейности от 1 до 3, Консултантът ще подпомага и 

сътрудничи с Възложителя при подготовката на всяко мероприятие, свързано с публичността или 
представяне в медиите по договора на Консултанта. Мерките трябва да гарантират явно 
идентифициране на подкрепата от ЕС и Република България.

Годност 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 N915) 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. Стози 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.
-  Изготвяне на Технически паспорт на Строежа
-  Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение за 

ползване на Строежа.



3.2.7.0тчетност
„ИВТ КОНСУЛТ" 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.

„ИВТ КОНСУЛТ" 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
-  Графики за напредъка и чертежи
-  Резултати от пробите
-  Обектови нареждания / инструкции
-  Измервания
-  Снимки за напредъка на работите
-  Списък с описание на чертежите
-  Одобряване на проби и местоположението им
-  Списъци с дефектите
-  Журнал за безопасността на обекта
-  Нареждания за изменения
-  Кореспонденция
-  Дневници на обекта

3.2.8. Ключови дати и Работно време
Графиците показват важни дати в Договора, които трябва да се преразглеждат ежемесечно 

за навременни действия.
Работното време на Екипа за надзор и инвеститорски контрол ще е изцяло съобразено с 

работното време на Строителя включително в почивни и празнични дни.

3.2.9. Подпомагане
В хода на изпълнение на договора екипа на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД ще бъде координиран и 

подпомаган от главния офис на фирмата 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.
-  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.
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3.2.10. Вътрешен контрол при упражняване на Строителен надзор
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, Система за управление на околната среда ISO 
14001:2004 и Система за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. 
Отговорник за вътрешен контрол по проверка на извършения вече контрол ще бъде експертът по 
качество и длъжностно лице по Безопасност и здраве в „ИВТ КОНСУЛТ" 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 безопасността 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, изискванията на интегрираната 
система за управление на околната среда и безопасност и здраве при работа, съгласно стандартите 
ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

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.

3.2.11. Мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР
„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД ще е отговорно за упражняване на пълен контрол (в границите на 

дадените му пълномощия) върху изпълнението на строително-монтажните работи, включително 
съответствието им с времевите графици, условия и изисквания на Договорните документи.

3.2.12. 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.
-  Инспекции на операциите.
-  Упражняване на текущ контрол върху напредъка на 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.

Тези дейности включват следните задължения:
-  Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие със 

спецификацията.
-  Постоянен контрол на получаваните на обекта материали, дали са в 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.



-  Резултати от инспекции и тестове на материали, несъответстващи на спецификацията, 
трябва да се отхвърлят. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа 
на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи.

-  Преглед за одобрение на производител на бетонови и асфалтови смеси.
-  Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на 

материали, бетони, стомани и др.
-  Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на 

необходимата армировка, издадени от Акредитирана Строителна Лаборатория.
-  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.
-  Инструкции към Строителя за осигуряване на правилно провеждане контрола на 

работите.
Проверка на екзекутивите, изготвени от Строителя за извършване на строителните

работи.

3.2.13.Контрол във времето
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.
Наблюдение на производителността на труда и потвърждаване, че има необходимите 

ресурси за завършване на работите в съответствие с програмата.
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.
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4. МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО -  МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И 
ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДР.

4.1. Система за гарантиране качеството на изпълнение на поръчката
Консултантът ще осигури система за качество за всички фази на изпълнение на поръчката, 

проектиране, изпълнение и период за съобщаване и отстраняване на дефекти. Системата за 
осигуряване на качеството ще отговаря на основните изисквания по Интегрирана система за 
управление /ИСУ/ на обединението и ще я представи на Възложителя за одобрение.

Процедурите за контрол на качеството, които прилагаме в процеса на работа са опростени и 
лесно разбираеми, без да се разминават със стандартните европейски изисквания в сферата на 
качеството. Въз основа на предишният опит на дружествата, може да заключим, че ще има нужда от 
предоставяне на помощ на Консултанта на строителството при разрешаване на специфични 
технически казуси. Ще използваме целият натрупан опит, като подберем съответстващия, 
необходим квалифициран персонал с достатъчен натрупан опит в строителния надзора , който ще 
проявява инициативата при разрешаване на специфични технически въпроси. Тези експерти ще 
работят в тясно сътрудничество с Консултанта, на когото ще предоставят помощ и съвети с цел 
постигане на желаните резултати.

Консултантът ще приложи и изпълни следните мерки за осигуряване на качество при 
изпълнението на обекти:

-  Система за административно управление на договорите и
-  Система за записи, както следва:
-  Работна програма на строителя и анализ на критичния път 

Преглед на графиците на строителя
-  Програма на строителя, обезпеченост и документиране
-  Съветване по правни проблеми и проблеми по договорите
-  Преглед на документите и инструкции
-  Одобрение на работните чертежи и предложенията на Консултанта
-  Издаване на указания на обекта 

Система за управление на качеството

4.2. Работна програма
Изготвянето на Работна програма за изпълнението на един проект се базира на:
-  приемане на стратегия за изпълнение на всяка проектна дейност и задача
-  детайлно разработване на процедури за управление на проекта.
Политиката за качество на Консултанта ще се определя от неговото ръководство, което ще 

бъде ангажирано с изпълнението на проекта на всички нива и ще включва:
-  Пълно съответствие със законодателството и процедурите на Възложителя
-  Изпълнение на задачите посредством:

S  стриктно фокусиране върху условията на договора с Възложителя;
S  работа в партньорство с Консултанта и Възложителя;
S  насърчаване атмосфера на пълно сътрудничество между участниците в

изпълнението на проекта.
-  Изпълнение на мерки за опазване на околната среда, в т.ч:

S избягване вредното въздействие върху околната среда;
S  минимизиране изхвърлянето на отпадъци и осигуряване на адекватно

управление и рециклиране когато това е възможно;
S  предпазни мерки за персонала;
/  ефективно използване и съхранение на природните ресурси (ел. енергия, вода);
S  насърчаване на екологични доставки;
S  използване на подходящо оборудване за контрол на емисиите;
S насърчаване екологичното поведение на работниците.

>
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ч
-  Фокусиране върху човешкия фактор и избягване на инциденти чрез:

S  осигуряване с цел гарантиране през цялото време на система за управление на
качеството на Координатор по безопасност и здраве;

S сигурност на съоръженията.
-  Осигуряване на необходимото предпазно оборудване
-  Ефективна комуникация със съответните органи и заинтересовани страни и 

оповестяване на тази политика
Осигуряване на необходимите ресурси и средства чрез:

S  използване на най-модерно оборудване;
S  продължително информиране и обучение на персонала;
S  контрол на целия процес.

4.3. Контрол и гарантиране на резултатите
Процедурата за осигуряване на качество е разработена и усъвършенствана в процеса на 

дългогодишният ни опит като Консултанти. Тя цели постигане на необходимото качество на всички 
нива на изпълнение. Въпреки това, редица въпроси следва да бъдат отчетени, за да може 
управлението на проекта да постигне пълно съответствие с изискванията и очакванията на 
Възложителя.

В допълнение на гореспомената Система за качество и контрол, Консултантът ще поиска от 
Консултанта въвеждането на специфични мерки за управление на качеството. За целта ще се дадат 
указания за всички изпитвания, съгласно изискванията на Техническата спецификация, с пояснения 
за честотата на провеждане на всяко от тях. Част от дейностите, свързани с изброеното, са:

-  Организиране на обектова/ използване на акредитирана лаборатории;
Подготовка на програми за изпитванията;
Инспектиране на работите;

-  Изпитвания на материалите;
-  Изпитванияна извършените работи и др.

4.4. Процедури на Системата за качество
По време на изпълняване на консултантска услуга, проверки на площадката и срещите на 

обекта ще са важни инструменти за управление контрола на качеството. Записите ще се представят 
съгласно съответната процедура, както следва:

-  QA-002, Процедура за приемане на СМР (строително монтажни работи)
-  QA-003, Процедура за плащанията

QA-004, Процедура за заповеди за изменения
QA-005, Процедура за управление на искове

-  QA-006, Процедура за архивиране и разпространение на документи
-  QA-007, Процедура за оперативки (обектови срещи)
-  QA-008, Процедура за вътрешна оценка
-  QA-009, Процедура за доклади

QA-010, Процедура за въвеждане в експлоатация

17.11.2016 г. 
гр. София
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