
О БРАЗЕЦ  М  6

ТЕХНИКОИКОИОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД

( наимешншние по участника)

ЦЕНОНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

зо участие о открита процсд^а за възлагане иа обществена поръчка е предмет: 
„Инвеститорски контрол по време па проектирането н строителството па сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина*’, ул. „ К о с т  Лулчев" ЛЬ 25, бл. 263, 
във връзка с извършването на обновяване *ш енергийна ефективност на мшн офамилин 
жилищни сгради на територията на Столична обшина, район „Слатина" по 
„Националната програма за енергийни ефективност на многофамилин жилпщпп сгради 
(ИИЕЕМЖ С)" ,

След запозизволе с документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним 
поръчката съгласно документацията за участ ие при следните финансови условия:

Обща стойност на поръчката, без ДДС: 25^ ,0 0  тга. (две хиляди петстотин деветдесет и денет 
лева)

Обща стойност на поръчката с ДДС: 3118,S0 лв. (три хиляди сто и осемнадесет легш и осеодесет 
стотинки)

Цената за изпълнение на договора е окончателна н нс подлежи на увеличение, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обектни поръчката.

Плащането на Цената ад изпълнение ии договора се извършва при условията па договора 
за възлагане на обществени поръчка.
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У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
за добро изпълнение

Район .,Сл&тнн&м при Столична общшш издава настоящото удостоверение за добро 
изпълнение на екипа от специалисти на ..ТЕХИИКО-ИКОИОМИЧЕ('КИ АНАЛИЗ И 
ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, в уверение кй това. че лицата са упражнявали «Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. 
София, р-н ..Слатина“ -  СО, ж.к. „Яворов“, бл. 54“ по обособена позиция Jfe 2 на обществена 
поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилипгаи сгради 
на територията на Столична община, район „Слагана*', във връзка с ..Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ .

Екипът от специалисти участвали в инвеститорския контрол но време на строителството 
е посочен в списъка по-долу:

S t  по ред 1_______И ме. презиме, фамилия
1. 1 Свилен : Станкулов i
2. | Теодор Тошев
3. Владимир] Николов I

Екипът от специалисти изпълни коректно и в срок следните дейности:
❖  Анализ на стойнос тта на строителството с пазарни аналози. Количествено сюйностна 

сметка;
<* Информационно обезпечаване на бизнес плана па инвестиционното намерение:
❖  Без да създава пречки за нормалния производствен процес контролира качеството на 

работа на Главния изпълнител при изпълнение на строително-монтажните работи на 
всеки етап от строителството

❖  Контролира изпълнението па строително-монтажните работи -  да отговарят на БДС и 
техническите нормативни изисквания;

❖  Контролира изпълнението на СМР да бъде в съответствие с лвустраппо подписалите 
количествени сметки и работни проекти:

❖  Съветва Инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;

Удостоверението се ихтотви л 2 /два' оригинални екземпляра / /един/ за издателя /за класиране я р-ц „ Слатина '* 
и /  /един/за адресата „ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД Към днешна дата 

адресатът не е реален участник в СЕОС, на които се изпраща на хартиен носител.
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❖  Действително извършените работи се приемат след измерване и контрол за съответствие 
с изискванията на проекта от страна на инвеститорския контрол;

❖  Следи за спазването на действително извършените рабош с договорените единични 
дени;

❖  Следи за спазването на трафика на изпълнение;
❖  Съдейства на инвесгитора при издаването на разрешително за строеж, като преди това е 

участвал съвместно с него при изготвянето на техническото задание за проектиране:
❖  С подписа си удостоверява в акт обр. 19 стойността и обема па извършените и приети от 

него СМР;
❖  Контролира влагането на материали в обекта, като изисква да отговарят па съответните 

изисквания, което да бъде удостоверено с документи. При констатирано отклонение от 
приетите стандарти спира тяхното влагане, както и налога отстраняването им;

❖  При възникнали по време на строителството проблеми съдейства на фирмата 
изпълнител за своевременното им решаване;

❖  Контролира ценообразуването и пените на видовете СМР;
❖  Изисква п взема участие при пробий изпитания на скрити работи преди тяхното 

закриване, както и участва в комисии мо съставяне на необходимите актове;
❖  Чрез организирала от него комисия да предприема действия отстраняване на появилите 

се с к р и т  недостатъци по време па строителството;
❖  При оторнзиране от Инвеститора, съдейства при издаването tn ДНСК/РДНСК на 

разрешение за ползване на обекта:
❖  Предлага на Инвеститора мерки за отстраняване на констатирани нередности в хода яа 

строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на 
работата и дарушепие на технологичния процес от фирмата-главсп изпълнител;

❖  Уведомява инвеститора в писмена форма с вписани съображения и предложения при 
всяко спиране или забава иа строителството, не по негова инициатива:

❖  Организира всички процедури, свързани с предаването на Инвесгитора и иьвеждането 
на обектите в експлоатация;

❖  Контролира предаването и окомплектоването на екзекутивната докумеитадия.

Давам висока оценка ка съвместната ни работа с екипа от специалисти на фирма 
„ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАШ" ЕООД. Те изпълниха 
възложените дейности експертно, прешпно и в срок. Препоръчвам екипа, от специалисти на 
бъдещн възложители при упражняване на инвеститорски контрол.

Удостоверението се изготви в 2 /два/ оригинални екземпляра -  /  /един/ за издателя /за класиране в р-н „ Слатина 
и / /един/ за адресата -  .. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД. Къал днешна дата 

адресатът не е ретен учаетник в СЕОС, на който се изпрща на хартиен насител.



О БРА ЗЕ Ц  №  /

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЦСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД 

( наимсшишпие на участника \
ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Свилен Станкулон в качеството сн на управител на .ТЕХНИКО-
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД. ЕИК (БУЛСТАТ) BG203805808. със 
седалище и адрес на управление София, Младост I, бл. 41, an. 62,
участник в открита процедура за възлагане ни обществена поръчка с предмет: „Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина’*, ул. „Коста Лулчев4* Jft 25, бл. 263* вън връзки е 
извършването на обновяване за енергийна ефективност на многофямилнн жилищни 
сгради на територията ни Столични община, район „Слмгина” по „Нциионалннта 
програма ад енергийна ефективност на многофамнлнн жнлшппн сгради (НПЕЕМЖ С)” ,

1. Съгласни сме да упражняваме инвеститорски контрол, като изпълняваме функциите 
сн съобразно получено от страна на Й31гьлнитсля възлагателно гтисмо за конкретно 
01трсденена многофамилна ж илната сграда, до издаване на Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация нп съответната сгради. В случай, че Възложителят тлрати възлагателно писмо 
едновременно за всички сгради или за част от сградите, се ангажирам да изпълнявам 
функцнмзе на инвеститорски контрол едновременно -in всяка конкретна сграда

2. Ще представим окончателен доклал за строежа за конкретния обект в срок сгг 10 
(дссст) рабатпи дни, слсд подписване на Констативен акт обр.15.

3. Ангажираме се да осигурим ежедневно присъствието на експертите от ипвсстпторския
екип.

4. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба 2 от 2003 г. за 
въвеждане и експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранпионни 
срокове за изпълнени строителни н монтажни работи, съоръжения н строителни обекти на 
съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка 
да участваме при констатирането нм н да упражняваме инвеститорски контрол при 
отстраняването нм.

5. Щс (кгьшествявоме гекуш контрол по спазване изискваният па:

• Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти за влаганите материали и изделия н съответствието нм с проектните 
решения и ПСД;

• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни н безопасни 
условия но труд при извършване на строителни и монтажни работи;

» Нормативните актове по опазване на околната среда но време на строителството;
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• ЗУТ и всички подзаконови нормативни документи по изпълнение на строителството,

6. Във връзка с изпълнение на ангажиментите си, ще:

осъществяваме организационни връзки и взаимоотношения е представители на: 
Възложителят, нредстамггслхт на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния 
надзор;

• подписваме конститиппи протоколи зп действително извършени СМР, с конто сс 
документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове CMP-та на обекта по 
договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; 11ротокол обр. 
19 се подписва само прн изрично подписан акт обр. 12;

сформираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода по строителството и изпълнението на 
възложените му дейности, кнкто и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта 
еп съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИЗЪЛЯ. чрез изготвянето на доклади;

• като представител ни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисквам и ползвам всички 
необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни 
материали, да следя и контролирам правилността на технологичната строителна операция н на 
качеството на изпълнените сгроително-монтажш1 работи. При констатиране на допуснати 
грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на СМР, да уведомявам 
ВЪЗЛОШТГЕЛЯ в писмен внд под формата на доклад;

- до уведомявам ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за осички уешюпени промени в договорените 
количества и нововъзникнали СМР, които не св предмет на договорените количества, 
подписани от фирмата изпълнител на обекта;

да слепя за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения грзфик за 
изпълнение на СМР;

• да представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един междинен доклад за всеки от 
обектите за изпълнените дейности и евентуални проблеми и начина за решаването им 
/Междинният доклад се съставя след доказване, от изпълнителя на СМР но одобрената 
подробна КСС, на реално извършени ти)ояе работи, в обем нс по-малък от 50% от 
предвидените в проекта по съответния подобект'. В междините доклади шс представям 
точна рекапитулация за изпълнените н оставащи видове СМР;

- да изготвям и представям иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на 
строителството на всеки един от обектите, окончателен доклад за упражнения инвеститорски 
контрол;

• да предам на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са 
придобити, съставени или изготвени за всеки един от обектите; •

• да изпълнявам мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките 
на място;
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дп участвам в месечни срещи /едно в месеца/ е представителите на Сдруженията, 
изпълнителите ни СМР, строителен надзор и Общината;

- да упражнявам контрол по изпълнение задълженията на строителя пъп връзка със 
Закона за управление на отпадъците н Наредби за управление на строителните отпадъци и та 
влагане m  рециклирали строителни материали /ДВ бр. 98 от 08.12^2017 гУ.

Дата: 14.01.2020 г. Подпис н печат: .....................................
(име, длъжност)

G r N U V - / ^ o ^



О БРАЗЕЦ  M 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Свилен а Стннкулоа, в качеството мн на управител на .ТЕХНИКО- 
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД - участник в процедури зв възлагане на 
обществена поръчка е предмет: „Инвеститорски контрол но време на проектирането и 
строителството и» сграда е административен адрес: гр. София, район „Слатина", ул. 
„Коста Лулчев" №  25, бл. 263, във връзка е извършването на обновяване за енергийна 
ефективност на многофимнлни ж н лтцп н  сгради на терсторнмто на Столична обпшпа, 
район „Слатина" нл „Националната програма за енергийна ефективност на 
млогофамплнн жнлнпган сгради (НПЕЕМЖС)".

V.
Д Е К Л А Р И Р А М ,  че;

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани е данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

^ 2

Известна ми е отговорността по чл. 3 13 от Наказателния кодекс.

[14.01.2020*] Декларатор: [од)т<с].'

Забелезкка Участниците могат rkj получат необходимата информация, свързани със закриха 
па заетостта, включително минимални цена на труда и условията на труд от следните 
институции:
- Относно задълженията, свързани е данъци и осигуровки:
Нациоиата агенция но npwuuiume:
Информационен телефон па НАЛ • 07(И) IS 700: интернет адрес: wmwnap.bg 
• Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информтцюиеи цснтз>р на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14до !7 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстоп"№ 67 
Телефон: 02/ 9406331
Интернет адрес: hnp:/Avww3.moew.ftovernment.by/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и азциашнпа политика,
Интернет адрес: http://www.mlsp.ff3vemment.bf:
София 1051» уя. Триадица №2 
Телефон 02/ S i 19 445
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О БРА ЗЕ Ц  №  3

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, нзм. с ПМС 282 от

19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаният Свилен Станкулов, ЕГН .................>. лична карта №  <
изд. на ....... ... ...w* в качеството мн на управител ни ЕИК 203805808. със
седалище н адрес на управление; София. Младост I» бл. 41, an. 62, със седалище и адрес 
на управление: София, Младост 1, бл. 41, ап. 62 -  участник н процедура за възлагане ня 
обществена поръчка с предмет: „Инвеститорски контрол по време па проектирането н 
строителството па сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина", ул. 
„Киста Лулчев7* Л“ 25, бл. 263. пъв нрътка с т м .р т в а н с т о  на обновяване за 
сиергнйна ефективност на многофамнлнн жилищни сгради на територията па 
С*п1лячпа община, район „Слатина” по „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофимнлни жилищни сгради (ИТТЕЕМЖСГ,

Д Е К Л А Р И Р А М ,  чс:

13 случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството си на представляващ 
горепосоченият участник съм в състояние да осигуря предложение материален и човешки 
ресурс за изпълнение нз поръчката, като в съответния момент нями да бъда ангажиран в други 
дейности на възложителя.

Известна ми с отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни.

Дига: 14.01-2020 г. Декларатор:



ОБРАЗЕЦ Л» 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписания! С&илег Станкулоа, ЕГН '.адрес: I,
L в качеството си на управител на ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 

ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД. ЕИК 203805808. със седалище и адрес на управление София, Младост 
1,бл. 41, ап. 62

Д Е К Л А Р И  Р А М . ч с :

пън връзка е участието п процедури зя възлагане па обществена поръчка е предмет: 
„Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда е 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Кости Лулчев** № 25, бл. 263, 

Ч_ във връзки е извършването ни irfiionanuuc ш енергийна ефективност на многофамнлни 
жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина* по 
„Националната програма за енергийна ефектнвпост на многофамнлни жилищни сгради 
(НИККМЖС)" прслостапям следния списък на всички задължени лниа но смисъла на 
чл.54, ал»2 от ЗОП:

лицата, конто представляват участника или 
кандидата са:

Свилен! \ Стонкулов

липата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника или 
кандилата са:

Свилен! \ Стонкулов

липата, които представляват по ттьлномоате 
кандидата шш участника, или юридическото 
тшс. а състава на негов контролен или 
управителен орган

Свилен 3 i Станкулев

х

Дета: 14.01.2020 г. Декларатор:

гр, София

6



ОБРАЗЕЦ to  5

по чл. 3. т. 8 от Закопа за икономическите и финансовите отношения е дружествата, 
регистрирани а юрисдикции е преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

техните действителни собственици

Подписаният; Свилен..............Станилов е  качеството си ма управител ма ТЕХНИКО•
ПКОНОАтЧЕСКН А и л л т  Н  ПРОЕКТИРАШЕ ЕООД е ЕИК: 203805ЯОЯвъв пръ ти е 
участието ми а г&щестпеиа поръчка е предмет: „Инвеститорски контрол по време на 
проектирането н строителството ма сграда е административен адрес: гр. Софнв, район 
„Слатина**, ул. „Коста Лулчев*1 № 25, бл. 263. въп връзка е извършването па обновяване за 
енергийна ефективност на многофямнлнп жнлншлп сгради на територията на Столична 
община, район „Слатнпа" по „Националната програма за енергийпа ефсктнвпост на 
миогофамшшн жплншпн сградп (ШТЕЕМЖС)”,

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Н/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции е преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорниум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция е преференциален данъчен режим.

2. F/He е свързано лице (вярното се подчертава) е дружество, регистрирано в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружесгво/коисорциум. в 
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция е преференциален данъчен режим

3. Съм/He съм свързано лице (вярното сс подчертава) е дружество, регистрирано в юрисдикции 
е преференциален данъчен режим, включително н чрез гражданско лружество/консорциум, м 
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция е преференциален данъчен режим.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т .______ от Закона за
икономическите и финансовите отпошепня е дружествата, регнетрнраин п юрисдикции е 
преференциален данъчен режим, кот-ролираннтс от тях лица и техните действителни 
собственици.

Забележка: Тази точка сс попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция е 
преференциален данъчен режим или е свързано е лица. регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режпм.

5. Запознат съм е правомощията нв възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона зд икономическите и 
финансовите отношения е дружествата, регистрирани и юрисдикции е преференциален данъчен 
режим, контрояирашгте от тях лица н техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от 
Заключителните разпоредби на съшия.
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Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя а 
седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.З13 от НК за неверни данни.

Дата: t4.0t.2020 г. ДЕКЛАРАТОР^

/^ { й о д п и с ,  печат)

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват участника, 
членовете па ьправитс.ши и ноАщти органи и to други лица, които илит правомощия да упражняват контрол 
при яземине на решения от /пели органи.

В случай, ме участникът е обединение, дскларш(ия се представя за всяко физическо юи юридическа лице, включено 
в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когото деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в njxteoi).

Когото участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един ат тях, при 
спазване на изречение nbjmn от поясненията

„Свързани лица ”, еа лицата по смисъла па § I от допълнителните разпоредби на Търговския закон:

Забраната по 3стона за икоиаза/чесюти: и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режилг, контролиран итс от тях лица и техните Оежтнитвлнн собственици не се 
прилага, каа/ти: I.

I. акциите на дружеството, в което пряко или косвено уч/ктва дружество, регистрирано щ юрисдикция с 
/ц/шференциаяен данъчен режим, се търгуват па регулиран пазар или многостранни система за пгьрг/игих п 
държиш/ - членка па Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за £в/шпейското 
икономическо пространство, или на еквивалентен (тгущям пазар, определен е шцтдба на Комисията за 
финансов наозор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност па отношение на информацията за вмитенпште, чиито цепни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на ,многост/шна система за търговия ияи еквивалентни мгждунар/юни 
стаидарти и действителните собственици • физически :ища, са разкрити па реоа па съответния 
специален закон;
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00499
40004
01858
13063
12003
13509

114S9
12508
09319
12136
00607
11046
13011
10171
11525
42254
00317
00029
05482
04164
08617
02137
220Q4
38059
41315
11141
16281
070*5
12495
07043
07527

11513
05422
02318
07469
04955
22037
06279
39047
12767
1Q750
03447
02850
06271
08326
12292
42665

НОВ РУСЕВ София град КСС ППП
Е8 СТОЕВ Ямбол КСС ППП
ОВ 6АЧЕВ София град КСС ППП
)НОВ СЛАВОВ София град КСС ППП
ЮВ ВЛАХОВ Стара Загора ЕАСТ ППП
08 АТАНАСОВ София град ЕАСГ ППП
□В ЯНЕВ Варна ЕАСТ ППП
08 ШЕХОВ С м о л я н МДГЕ ППП
НОВ ЦВЕТКОВ София град ЕАСТ ППП
| АНДРЕЕВ Добоич ВС ППП
[ИМИРОВА ДАЦОВА София град КСС ППП
ВАЩИЛИЯН08А Пловдив ВС ППП
‘В КУЛЕВ София град КСС ППП
АНКУЛОВ Софии град ВС ППП
IATEB Стара Загора ЕАСТ ППП
IBAHOB София град МДГЕ ППП
IBAHOB София град ТЕХ ППП
МИТРОВ Пл о в д и в КСС ППП
В ВАСИЛЕВ Перник КСС ППП
ГЕОРГИЕВ Добрич ТЕХ ППП
BOB КРЪСТАНОВ София град ЕАСТ ППП
)ВА ИГНАТОВА София град ВС ППП

Кърджали КСС ППП
АЛИКОЧ Хасково ЕАСТ ППП
АЛИ София град ТЕХ ППП
'ЯМ ЮМЕР Пловдив ЕАСГ ППП
1Н08АСЕН0ВЙ Варна ГПГ ППП
1ИН0В МОЛЛОВ Смолян КСС ППП
ОВ ЧОЛАКОВ Хасково ТЕХ ППП
:В СЕЧКОВ Смолян КСС ППП
tAH.ХАДЖИЕВА Ловеч ЕАСТ ППП
ГТРОВА СОЛАКОВА Варна ЕАСТ ППП
ОВА КАЗЪЛОВА Варна тстс ППП
ОВА МИЛЕВА Стара Загора ВС ППП
;ова ВРИЧЕВА Русе КСС ППП
IOBA АТАНАСОВА Смолян МДГЕ ППП
1 МУСТАФОВ Кърджали ВС ППП
ВА ТРАЙКОВА София град ВС ППП
НИАЗИЕВ Шумен ТЕХ ППП

►ЕДЖЕБОВ Кърджали ЕАСТ ППП
В ЦЕНОВ София град ЕАСТ ППП
)В СЕРАФИМОВ Монтана ГПГ ППП
В АЛЕКСАНДРОВ Пловдив ВС ППП
ИВАНОВ София град КСС ППП
НДРЕЕВ София град ВС ППП
ГЕФАНОЗ Велико Търновс ВС ППП
1ЕЛИКОВ София град ЕАСТ ППП



13294
10890
10989
03864
13415
23044
10062
42838
103*3
42169
13015
41702
10762
41035
08347
01399
13828
13950
00063
42626
42949
41626
41699
08473
00747
12274
26072
10520
41930
11737
42724
35090
09430
06452
42237
39073
13628
04703
42439
02245
11365

05217
16308
36166
41009
03389
09354

?АДЕВ София град КСС ППП
:ЛК08 София град КСС ППП
СТЕФАНОВ София град МДГ£ ППП
ITAMATOB Бургас КСС ППП
ЛЕВ София град ВС ППП
РИСТОВ КСС Кюстендил ППП
ВАСТОЙНОВА София град ЕАСТ ППП
ЛАВОВА София град ОВКХТТГ ППП
ЗА 6АРАНОВА София град ЕАСТ ППП
1А СТОЯНОВА София град ВС ППП
1А ТОТЕВА-НИКОЛОВА София град 08КХТТГ ППП
ВА ДАМЯНОВА София град ВС ППП
DBA БОГДАНОВА София град ВС ППП
ЗВА ГАЙДАЖИЕВА-ДИМИТ София град ЕАСТ ППП
ЗВА ПРОДАНОВА София град КСС ППП
ЗВА ТАНОВА София град КСС ППП
МАНОЛОВА София град КСС ППП
.АРНАУДОВА София град КСС ППП
.ДИМИТРОВА София град ВС ППП
ДАСКАЛОВА София град КСС ППП
)ВА БОРИСОВА-ВЕЛКОВА София град ТСТС ППП
)ВА ЯНАКИЕВА София град ВС ППП
JA ПЕТРОВА София град ОВКХТТГ ППП
1РОВА КОЦЕВА-ПОПОВА София град КСС ППП
ВА МАНОЛОВА София град КСС ППП
ВА КРЪСТЕВА Велико Търисес о зкхтг ППП
DBA ОПЪЛЧЕНСКА Пазарджик ВС ППП
1А ИВАНОВА Софии град ЕАСТ ППП
АСБИРКОВА София град ГПГ ППП
1РОВА ТОДОРОВА Бургас ВС ППП
\ЙОРДАНОВА София град ВС ППП
ВА ЙОРДАНОВА София област ВС ППП
ВА СТОИЛКОВА София град ЕАСТ ППП
ВА ХРИСТОВА София град ВС ППП
РОВА БОЙКОВА София град ГПГ ППП
ВА БОРИСОВА-МЕТОДИЕВ/ Шумен ГПГ ППП
1АКУЛЕВА София град ВС ППП
ЦИЛОВ Търговище ВС ППП
ЮДАНОВ София град о вкхттг ППП
РАЙЧЕВ София област КСС ППП
КОЛЕВА София град ВС ППП

ЗВА ИВАНОВА Варна ЕАСТ ППП
i'SOBA Варна ОВКХТТГ ППП
ВЛОВА Стара Загора КСС ППП
\  ДИМИТРОВА София град ТЕХ ППП
[ДИМИТРОВА Велико Търново ЕАСТ ППП
VIAPKOBA Бургас КСС ППП



20014 ЗАСИЛЕВ Габрово ВС ппп
05671 ВЛАДЕВ Видин КСС ппп
42243 КАЦАРОВ София град тстс ппп
41304 КУКУРИН София град ВС ппп
16111 МАРИНОВ Варна КСС ппп
00952 СТОИМЕНОВ София град КСС ппп
10152 КАРИЗАНОВ София град КСС ппп
04271 УТОНЕВ Шумен КСС ппп
414S6 АТУСКИ София град КСС ппп
02069 В БЯНОВ София град ТСТС ппп
11269 В ДИМИТРОВ Пловдив ЕАСТ ппп
12160 В ДИМИТРОВ Пазарджик о вкхггг ппп
09420 В ДИМИТРОВ София град ОВКХТТГ ппп

05260 вли но в Варна ЕАСТ ппп
41588 ВТУМБЕВ София град ВС ппп
01448 инков София град ТСТС ппп
09801 ЗЙЧЕВ София град ЕАСТ ппп
07012 IBAHOB Кюстендил ТЕХ ппп
0G134 :ев София град КСС ппп
41119 ЖЕКОВ София град гпг ппп
4 Ш 9 ЖЕКОВ София град ТСТС ппп
2S039 ПЕКСАНДРОВ Плевен ЕАСТ ппп
00190 ^СИЛЕВ София град КСС ппп
US92 янов Бургас КСС ппп
00197 остов София град КСС ппп
00197 зсто в София град МДГЕ ппп
16107 РИВОШИЕВ Варна КСС ппп
10691 КОЗУЛИН София град ЕАСТ ППП
00641 4ЕВ София град 08КХТТГ ППП
42498 ?ОВ ЧИПЧИЕВ София град ВС ППП
00522 РАНОВ София град ОВКХТТГ ППП
12924 РЪСТЕВ Ловеч КСС ППП
41863 ИИЛАНОВ София град m r ППП
004S8 гков София град КСС ппп
13282 •ОРГИЕВ София град ТЕХ ппп
01044 ЛОЗАНОВ София град ЕАСТ ппп
42815 ГАЙДАРОВ София град КСС ппп
09959 >ОВ КАРАЛЕТРОВ София град ОВКХТТГ ппп
42990 В ПЕТРОВ София град ЕАСТ ппп
12914 1КОЛОВ Враца ОВКХТТГ ППП
00682 IBAHOB София град КСС ППП
03577 В ВЛАДИМИРОВ Кюстендил т г ППП
09163 В ТАСЕВ Перник ТЕХ ППП
05280 ВЧЕРНОКОЛЕВ Варна ЕАСТ ППП
01753 В МЛАДЕНОВ София град ЕАСТ ППП
13580 ОВ ЯНЕВ София град т г ППП
08752- 1 НИКОЛОВ София град гпг ППП



i i /  ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА БЛ. 263, РАЙОН СЛАТИНА
I ^ M l l i

1

Task Name

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Total Duration Work Cost

266.71 days 1,891.9 hrs 2,599.00 лв.

Qtr 1 ,2020  .Q t r 2, 2020 Qtr 3, 2020 
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

205.16 days

Инв. контрол на бл. 263, ул. „Каста Лулчев" № 25

Qtr 4, 2020
Aug Sep Oct

2 I. ПРО ЕКТН О -СМ ЕТН А Д О КУМ ЕНТАЦИЯ 31.2 days 252 hrs 600.00 лв/ 24 days

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПСД

3 1. Анализ и оценка на съществуващото положение в това число и 
огледи на място

3.25 days 20 hrs 200.00 лв. 2.5 days 
П

4 Външ ните стени  2 726  m 2 1.3  days 8 hrs 80 .00  лв.:
инж. Теодор Тошев

5 Външ ни прозорци 1 317 m 2 0.65 days 4 hrs 40 .00  лв .
инж. Теодор Тошев

6 Покрив 554 m 2 0 .6S  days 4 hrs 40 .00  лв/
инж. Теодор Тошев

7 Д руги  дейности 0.65  days 4 hrs 40 .00  лв.'
■

:

Тинж. Теодор Тошев

о 2. Проектиране

■

28 .6  days 176 hrs 0 .00  лв. ;

ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД

!
9 3. Анализ на изготвената проектно-см етна д о к ум е н та ц и я

.
2 .6  days 56 hrs 400,00 лв. 2 days

p—j 2-м а  експ ерта

10 Външ ните стени 2 726 m 2
:

:

1.3 days 12 hrs 120.00 лв/
J  инж. Владимир Николов,инж. Свилен Станкулов[50%]

11 Външ ни прозорци 1 317 m 2 1.3  days 12 hrs 120 .00  лв.
Т  инж. Свилен Станкулов[50%],инж, Владимир Николов

12 Покрив 554 m 2 0 .87  days 8 hrs 80 ,00  лв.
Тинж. Владимир Николов,инж. Свилен Станкулов[50%]

13 Д руги  дейности 0 .87  days 8 hrs 80 .00  лв.
v инж. Свилен Станкулов[50%],инж. Владимир Николов

14 II) ИЗПЪ ЛНЕН ИЕ НА СМ Р 219.7  days 1 ,352  hrs 0 .00  л в ,

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД

1 г III. ИНВЕСТИТО РСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМ Е НА 
СТРО ИТЕЛСТВОТО

251.11 days 287.9 hrs 1,999.00 лв. 19 3 .1 6  days
3 -м а  ексг

16 П осещ ение на обекта и контрол на количеството и качеството на 
вло ж ените  м атериали

191.1 days 117 .6  hrs 1 ,176 .00  лв/
инж. Свилен Станкулов[10%]

17 Проверка на акт О бразец 12 за установяване на всички видове СМ Р до 
51%

6.5 days 40  hrs 400 .00  лв/
инж. Теодор Тошев

18 П одписване на О бразец 19 за завърш ените натурални  CM P-та до  51% 0.16  days 1 hr 10 .00  лв.
инж. Свилен Станкулов

19 И зготвяне на м еж динен  д о кла д  след  до казван е , от изпълнителя на 

СМ Р по одоб рената  подробна КСС, на реално извърш ени видове 
работи н ад  50%

1.3 days 8 hrs 80 .00  лв,;
► инж. Свилен Станкулов

20 Проверка на протокол за допълнително извърш ени СМ Р-та 0.65 days 4 hrs 40 .00  лв ,
■ инж. Владимир Николов

21 Анализ на единичените  цени 0.65 days 4 hrs 40 .00  лв .
Тинж. Владимир Николов

22 Проверка на акт О бразец 12 за установяване на всички видове СМ Р 2.6 days 16 hrs 160.00 лв/
инж. Свилен Станкулов

23 Подписване на О бразец 19 за завърш ените натурални  СМР-та 0.21 days 1.3 hrs 13.00 лв.
Т  инж. Свилен Станкулов

Р я л о  1



; , , /  ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА БЛ. 263, РАЙОН СЛАТИНА

:Task Name

Констативен акт о б р .15 за обекта

Total Duration Work Cost 

14.3 days 88 hrs 0 .00  лв.
Dec

Qtr 1 ,2020
Jan Peb Mar

Qtr 2, 2020
Apr May Jun

Qtr 3, 2020
Jul

Qtr 4, 2020
Aug Sep Oct

Термоконтрол сървиз ЕО О Д  1

Изготвяне на окончателен до кла д  след  Констативен акт о б р .15 за 

обекта

1.3 days 8 hrs 80 .00  лв.
инж. Свилен Станкулов л


