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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00257

Поделение: ________

Изходящ номер: 00 от дата 13/04/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Община Ботевград

Адрес
площад Освобождение №13

Град Пощенски код Държава
Ботевград 2140 България

За контакти Телефон
Борис Борисов 0723 66608

Лице за контакти
Борис Борисов

Електронна поща Факс
obshtina@botevgrad.org 0723 66635

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
http://www.botevgrad.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchki

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да Не
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Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР 
във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
гр.Ботевград”  в дванадесет обособени позиции:Обособена позиция 
1: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.9, вх.А,Б,В,Г”;Обособена позиция 
2: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител” №19, вх.А,Б”;Обособена 
позиция 3: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, ул.”Рила” №5, вх.А,Б,В,Г”; Обособена позиция 4: 
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград ж.к.”Саранск” бл.3, вх.А,Б”;Обособена позиция 5: 
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.10, вх.А,Б,В,Г”;Обособена позиция 
6: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.6, вх.А,Б”;Обособена позиция 7: 
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.44, вх.А,Б,В”;Обособена 
позиция 8: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, ул. „Стефан Стамболов” №2, №4”;Обособена позиция 
9: „Многофамилна жилищна сграда с административен дрес 
гр.Ботевград, бул.”България” №13, вх.А,Б,В,Г”;Обособена позиция 
10: „Многофамилна жилищна сграда с дминистративен адрес 
гр.Ботевград, ул.”Витоша” №2, вх.А,Б”;Обособена позиция 11: 
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград, бул.”Трети март” №1, вх.А,Б,В”;Обособена позиция 
12: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр.Ботевград ж.к.”Саранск” бл.11, вх.А,Б,В,Г.

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

Място на извършване на строителството:

Дейностите по обществена поръчка ще се осъществяват на територията  

на град Ботевград, обл. Софийска, общ. Ботевград - за 12 (дванадесет)  

броя многофамилни жилищни сгради.

код NUTS:  

BG412

Да НеІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково  

споразумение

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството
Обект на обществената поръчка е проектиране и изпълнение на 
строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка. Поръчка обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.Общата разгъната застроена площ на 
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сградите, предмет на изпълнение на дейностите и по дванадесетте 
обособени позиции възлиза на 61 468,46кв.м. Основните допустими 
дейности за всяка сграда са-подмяна дограма (врати, прозорци, 
витрини и др), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи 
(външни стени, покриви, подове и др.),ремонт или подмяна на 
електр. инсталация в общите части на сградата и изп-ние на 
енергоспест.осветление в общите части (подмяна на осветителни 
тела), мерки за повишаване на енерг. еф-ст на асансьорите и др 
съгласно предложените мерки в изготвените обследвания за ЕЕ за 
всяка отделна сграда. Задължителни мерки за изпълнение на СМР с 
цел повишаване на енерг. еф-ст на сградите са описани в 
изготвените Сертификати за енерг. еф-ст, Резюметата на докладите 
от извършеното обсл-не за ЕЕ, както и в самите доклади.В рамките 
на Нац. програма се включват следните разходи, които изп-лят ще 
направи за периода на изпълнение на поръчката: разходи за СМР; 
разходи, свързани със заснемания,технически и/или работни 
проекти; разходи за авторски надзор; разходи, свързани с 
осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи 
се от националното законодателство, включително и свързаните с 
тях такси, дължими на съответните компетентни органи; разходи, 
свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. 

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

(в цифри): 9097332.08   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеОбособени позиции

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти,  

колкото е броят на обособените позиции)

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на  

поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

Да НеІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

УНП: d8e0854e-87ce-415c-8f1f-3e5305612c60 3



Партида: 00257 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите  

на строителство, ако е известна):

Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи 
безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради. Цената е формирана 
като сбор от стойностите за изпълнение на Инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор 
по време на строителството, във връзка с изпълнение на мерките 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради за дванадесетте обособени позиции, а разплащането 
по дейности ще става чрез Община Ботевград, на база на механизма 
за разплащане, описан в Методическите указания по Националната 
програма, публикувани на интернет-страницата на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство.Плащанията по договорите 
с Изпълнителите ще се извършват съобразно правилата на ББР и 
сключените Договори за целево финансиране между Кмета на община 
Ботевград, Областният управител на Софийска област и Българската 
банка за развитие /ББР/, както и последващите Анекси, в които ще 
бъдат уговорени конкретните условия и срокове за извършване на 
плащанията за всяка отделна сграда, и които ще представляват 
неразделна част към Договорите за целево финансиране.Заплащането 
на цената на дейностите, предмет на сключените договори, ще се 
извършва по предвидения в договорите ред.

ІІІ.2) Условия за участие

Да НеІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, приета с ПМС № 18 от 29.01.2015г. /обн. ДВ, бр. 
10 от 6 февруари 2015г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015г./, 
изм. с ПМС № 114 от 08.05.2015г. и ПМС № 282 от 19.10.2015г.

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)
ОБЕКТ на поръчка ще бъдат 12 /дванадесет/ многофамилни жилищни 
сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната 
програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, с 
предназначение за жилищни нужди.Прогнозните стойности, посочени 
по–горе са формирани на база разгъната застроена площ по 
конкретна обособена позиция и утвърдените референтни стойности 
за допустимите дейности при изпълнение на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
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В рамките на поръчката се включват следните разходи, формиращи 
бюджета за обновяване на сградите по позициите:-разходи за СМР;-
разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни 
проекти;-разходи за авторски надзор;-разходи, свързани с 
осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи 
се от националното законодателство, включително и свързаните с 
тях такси, дължими на съответните компетентни орган;-разходи, 
свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

Правителствени интернет страници, от които може да се получи информация за:

Данъчното законодателство:

Законодателство за опазването на околната среда:

Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд:

За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които  

може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда,  

трудовата заетост и безопасни условия на труд, моля попълнете Приложение A.II-IV  

(когато е приложимо)

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 13/04/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена  

служба, от която може да се получи информация относно данъците

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти
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Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена  

служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната  

среда

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена  

служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и  

условията на труд

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.9, вх.А,Б,В,Г”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
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жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 1 включва:- за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор: 60 122.48  лева без включен ДДС;- за строително-монтажни 
работи: 1 052 143.40 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с 
РЗП 7 515,31 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ 
ТЕХНИЧЕСКОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В 
ДОКЛАДИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ. При изготвяне на офертата и изпълнение на 
дейностите, които ще бъдат предмет на обществената поръчка, 
всеки участник следва да се съобрази със задължителните 
изисквания, посочени в разработените Методически указания на 
МРРБ, приети с Постановление № 18 от 2015 г. на Министерски 
съвет, допълнени с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. на МС,  
изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., публикувани на интернет-
страницата на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/?
controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1112265    Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
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календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител” №19, вх.А,Б”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 2 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор: 24 229,44  лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи: 424 015,20 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с РЗП 
3 028,68 м²,като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ ТЕХНИЧЕСКОТО 
СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В ДОКЛАДИТЕ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. При 
изготвяне на офертата и изпълнение на дейностите, които ще бъдат 
предмет на обществената поръчка, всеки участник следва да се 
съобрази със задължителните изисквания, посочени в разработените 
Методически указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 
2015 г. на Министерски съвет, допълнени с Постановление № 114 от 
8 май 2015 г. на МС,  изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., 
публикувани на интернет-страницата на МРРБ - 
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 
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Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 448244    Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, ул.”Рила” №5, вх.А,Б,В,Г”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000
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45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 3 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор: 42 332,32  лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи: 740 815,60 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с РЗП 
5 291,54 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ ТЕХНИЧЕСКОТО 
СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В ДОКЛАДИТЕ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. При 
изготвяне на офертата и изпълнение на дейностите, които ще бъдат 
предмет на обществената поръчка, всеки участник следва да се 
съобрази със задължителните изисквания, посочени в разработените 
Методически указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 
2015 г. на Министерски съвет, допълнени с Постановление № 114 от 
8 май 2015 г. на МС,  изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., 
публикувани на интернет-страницата на МРРБ - 
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 783147    Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград ж.к.”Саранск” бл.3, вх.А,Б”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
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на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 4 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор:-29 091,20 лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи:- 509 096,00 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с 
РЗП 5 291,54 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ 
ТЕХНИЧЕСКОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В 
ДОКЛАДИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ. При изготвяне на офертата и изпълнение на 
дейностите, които ще бъдат предмет на обществената поръчка, 
всеки участник следва да се съобрази със задължителните 
изисквания, посочени в разработените Методически указания на 
МРРБ, приети с Постановление № 18 от 2015г. на Министерски 
съвет, допълнени с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. на МС,  
изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., публикувани на интернет-
страницата на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/?
controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 538187   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
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(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 5 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.10, вх.А,Б,В,Г”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 5 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор:70 868,48 лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи:1 240 198,40 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с 
РЗП 8 858,56 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ 
ТЕХНИЧЕСКОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В 
ДОКЛАДИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ. При изготвяне на офертата и изпълнение на 
дейностите, които ще бъдат предмет на обществената поръчка, 
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всеки участник следва да се съобрази със задължителните 
изисквания, посочени в разработените Методически указания на 
МРРБ, приети с Постановление № 18 от 2015 г. на Министерски 
съвет, допълнени с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. на МС,  
изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., публикувани на интернет-
страницата на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/?
controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1311066   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 6 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.6, вх.А,Б”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
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време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 6 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор:28 924,16 лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи: 506 172,80 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с РЗП 
3 615,52 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ ТЕХНИЧЕСКОТО 
СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В ДОКЛАДИТЕ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. При 
изготвяне на офертата и изпълнение на дейностите, които ще бъдат 
предмет на обществената поръчка, всеки участник следва да се 
съобрази със задължителните изисквания, посочени в разработените 
Методически указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 
2015 г. на Министерски съвет, допълнени с Постановление № 114 от 
8 май 2015 г. на МС,  изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., 
публикувани на интернет-страницата на МРРБ - 
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 535096    Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
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неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 7 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.44, вх.А,Б,В”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 7 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор: 35 377,68  лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи: 619 109,40 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с РЗП 
4 422,21 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ ТЕХНИЧЕСКОТО 
СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В ДОКЛАДИТЕ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. При 
изготвяне на офертата и изпълнение на дейностите, които ще бъдат 
предмет на обществената поръчка, всеки участник следва да се 
съобрази със задължителните изисквания, посочени в разработените 
Методически указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 
2015 г. на Министерски съвет, допълнени с Постановление № 114 от 
8 май 2015 г. на МС,  изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., 
публикувани на интернет-страницата на МРРБ - 
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 654487   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:
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4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 8 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, ул. „Стефан Стамболов” №2, №4”

1) Кратко описание

Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000
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3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 8 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор:29 099,84 лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи: 509 247,20 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с РЗП 
3 637,48 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ ТЕХНИЧЕСКОТО 
СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В ДОКЛАДИТЕ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. При 
изготвяне на офертата и изпълнение на дейностите, които ще бъдат 
предмет на обществената поръчка, всеки участник следва да се 
съобрази със задължителните изисквания, посочени в разработените 
Методически указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 
2015 г. на Министерски съвет, допълнени с Постановление № 114 от 
8 май 2015 г. на МС,  изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., 
публикувани на интернет-страницата на МРРБ - 
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 538347   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 9 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен дрес гр.Ботевград, бул.”България” №13, вх.А,Б,В,Г”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
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ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 9 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор:- 55 814,24 лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи:976 749,20 лева без включен ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1032563   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 10 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

дминистративен адрес гр.Ботевград, ул.”Витоша” №2, вх.А,Б”

1) Кратко описание

Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 10 включва: -За проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор: 21 704,80 лева без включен ДДС;-За строително-монтажни 
работи: 379 834,00 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с РЗП 
2 713,10 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ ТЕХНИЧЕСКОТО 
СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В ДОКЛАДИТЕ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. При 
изготвяне на офертата и изпълнение на дейностите, които ще бъдат 
предмет на обществената поръчка, всеки участник следва да се 
съобрази със задължителните изисквания, посочени в разработените 
Методически указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 
2015 г. на Министерски съвет, допълнени с Постановление № 114 от 
8 май 2015 г. на МС,  изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., 
публикувани на интернет-страницата на МРРБ - 
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 401538   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
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Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 11 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград, бул.”Трети март” №1, вх.А,Б,В”

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем
Прогнозната стойност на ОП № 11 включва:-За проектиране (в това 
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число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор: 23 314,56 лева без включен ДДС;-За строително-монтажни 
работи: 408 004,80 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с РЗП 
2 914,32 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ ТЕХНИЧЕСКОТО 
СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В ДОКЛАДИТЕ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. При 
изготвяне на офертата и изпълнение на дейностите, които ще бъдат 
предмет на обществената поръчка, всеки участник следва да се 
съобрази със задължителните изисквания, посочени в разработените 
Методически указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 
2015 г. на Министерски съвет, допълнени с Постановление № 114 от 
8 май 2015 г. на МС,  изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., 
публикувани на интернет-страницата на МРРБ - 
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 431319   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 12 Наименование: „Многофамилна жилищна сграда с  

административен адрес гр.Ботевград ж.к.”Саранск” бл.11, вх.А,Б,В,Г

1) Кратко описание
Обект на обществената поръчка ще бъде проектиране и изпълнение 
на строеж по чл. 3, ал. 1, т. 3,б.а) от ЗОП чрез сключване на 
договор за обществена поръчка.Поръчката ще обхваща дейностите по 
инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
община Ботевград, гр. Ботевград, изпълнявана в рамките на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
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жилищни сгради, в т.ч.:-изготвяне на работен проект;-доставка на 
необходимите материали и оборудване за строително-монтажни 
работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; -
извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-
монтажни и ремонтни работи;-упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45320000

71315000

45421000

45261400

45300000

3) Количество или обем

Прогнозната стойност на ОП № 12 включва:-за проектиране (в това 
число и изготвяне на екзекутивна документация) и авторски 
надзор: 70 868,48 лева без включен ДДС;-за строително-монтажни 
работи: 1 240 198,40 лева без включен ДДС.Жилищната сграда е с 
РЗП 8 858,56 м², като УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТЯТ 
ТЕХНИЧЕСКОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ В 
ДОКЛАДИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ. При изготвяне на офертата и изпълнение на 
дейностите, които ще бъдат предмет на обществената поръчка, 
всеки участник следва да се съобрази със задължителните 
изисквания, посочени в разработените Методически указания на 
МРРБ, приети с Постановление № 18 от 2015 г. на Министерски 
съвет, допълнени с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. на МС,  
изменени с ПМС № 282 от 19.10.2015г., публикувани на интернет-
страницата на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/?
controller=category&catid=117 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1311066    Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________ дд/мм/гггг

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  200  (от сключване на договора)

или планирана дата (ако е известна)

за начало на строителството ________ дд/мм/гггг

за завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 200 
(двеста) календарни дни за всяка една обособена позиция, от 
които:- срок за изготвяне на работни проекти, включително и 
одобрение на същите и издаване на разрешения за строеж (ако е 
необходимо) -  не повече от 40 (четиридесет) календарни дни от 
предаване на изходни данни от представител на възложителя;- срок 
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за изпълнение на СМР - не повече от 160 (сто и шестдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване 
на Протокол обр.№ 2/2а от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; - срок за 
упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството 
с подписване на необходимите и установени от закона актове за 
неговото приключване.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
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