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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет 

и шеста от ЗОП е Община Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, пл. 

„Освобождение” № 13, тел. 0723/66608, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org; 

obshtina@botevgrad.org; интернет адрес: http://www.botevgrad.bg 

 

2. Правно основание за възлагане на поръчката 

Поръчката се възлага по реда на чл. 187 и следващите от Закона за обществените 

поръчки – чрез събиране на оферти с обява. 

 

3. Предмет на обществената поръчка е: „Обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 

3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически 

паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на жилищни сгради на територията на гр. 

Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. 

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП. 

 

4. Максимална прогнозна стойност на поръчката 

Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 68 753.30 лв. 

(шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и три лева и тридесет стотинки) без 

включен ДДС. 

 

!!! При несъответствие между предложената обща цена без ДДС, изписана с 

цифри, и предложената обща цена без ДДС, изписана с думи, валидна ще бъде общата 

цена, изписана с думи. 

Участниците трябва да съобразят ценовото си предложение с посочената 

прогнозна стойност на обществената поръчка. 

Участник, чието предложение надвишава посочената максимална прогнозна 

стойност, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

 

5. Финансиране 

Настоящата обществена поръчка ще се финансира при осигурено финансиране по 

процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

6. Място на изпълнение на поръчката 

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на община Ботевград, 

административните адреси на сградите, посочени в Техническата спецификация. 
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7. Срок за изпълнение на поръчката 

Минимален срок за изпълнение на обществената поръчка – 9 (девет) календарни дни 

и максимален срок – 18 (осемнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на 

Договора съгласно техническото предложение на Изпълнителя. 

 

8. Разходи за подготовка на офертите  

Разходите за подготовка на офертите и за участие са за сметка на участниците в нея. 

Участниците нямат право да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от тях при подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

от провеждане на поръчката.  

 

9. Критерий за възлагане:  

9.1. Критерий за възлагане 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

9.2. Методика за оценка на офертите 

9.2.1. Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. 

9.2.2. Комисията прилага методиката за оценка по отношение на офертите на 

участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник 

представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация или на действащото законодателство, се 

отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. 

9.2.3. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на 

база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

9.2.4. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство 

се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния 

ред: 

- по-ниска предложена цена; 

- по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може 

да бъде получен за съответния показател). 

9.2.5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие изискванията на т. 9.2.4. 



Максималната Комплексна оценка (КО) е 100 точки. Участник, получил най-

висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно 

се приема записът с думи. 

 

Показатели за комплексна оценка на офертата и относителната им тежест. Комплексната 

оценка се получава по формулата:  

К = 0.6 х К1 + 0.1 х К2 + 0.3 х К3, където: 

 К1 е оценката на „Професионална компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката“ – показател с тежест 60 % 

 К2 е оценката на „Срок за изпълнение“ – показател с тежест 10 % 

 К3 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ - показател 

с тежест 30 % 

Максималният брой точки е К=100.  

 

А. Показател К1 – Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката  

 

Оценката по показател К1 се формира на базата на представените от всеки участник 

предложение за изпълнение на поръчката, което включва част „Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчка”.  

В офертата на участника следва да бъдат включени минимум следните експерти: експерт 

по част „Архитектурна“ или еквивалент, експерт по част „Конструктивна“ или еквивалент, 

експерт „Технически контрол по част Конструктивна“ или еквивалент, експерт по част 

„ВиК“ или еквивалент, експерт по част „Електроинсталации“ или еквивалент, експерт по 

част „ОВК“ или еквивалент и експерт по част „Пожарна безопасност“ или еквивалент. 

Максималният брой точки, който участник може да получи по Показател К1 - 

„Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката“ е 100 точки. 

 

Броят на точките по показател К1 се присъжда по следния начин: 

 

- за специфичен професионален опит на експерт по част „Архитектурна“  или 

еквивалент – участие в изготвянето на технически паспорти и обследвания за 

установяване на техническите характеристики на сгради/строежи: 

 

за 1 сграда/строеж – 1 точка 

от 2 до 9 сгради/строежи включително – 5 точки 

10 и над 10 сгради/строежи – 10 точки 

 



- за специфичен професионален опит на експерт по част „Конструктивна“ или 

еквивалент – участие в изготвянето на технически паспорти и обследвания за 

установяване на техническите характеристики на сгради/строежи: 

 

за 1 сграда/строеж – 1 точка 

от 2 до 9 сгради/строежи включително – 5 точки 

10 и над 10 сгради/строежи – 10 точки 

 

- за специфичен професионален опит на експерт „Технически контрол по част 

Конструктивна“ или еквивалент – участие в изготвянето на технически паспорти и 

обследвания за установяване на техническите характеристики на сгради/строежи: 

 

за 1 сграда/строеж – 1 точка 

от 2 до 9 сгради/строежи включително – 5 точки 

10 и над 10 сгради/строежи – 10 точки 

 

- за специфичен професионален опит на експерт по част „ВиК“ или еквивалент – 

участие в изготвянето на технически паспорти и обследвания за установяване на 

техническите характеристики на сгради/строежи: 

 

за 1 сграда/строеж – 1 точка 

от 2 до 9 сгради/строежи включително – 5 точки 

10 и над 10 сгради/строежи – 10 точки 

 

 

- за специфичен професионален опит на експерт по част „Електроинсталации“ или 

еквивалент - участие в изготвянето на технически паспорти и обследвания за 

установяване на техническите характеристики на сгради/строежи: 

 

за 1 сграда/строеж – 1 точка 

от 2 до 9 сгради/строежи включително – 5 точки 

10 и над 10 сгради/строежи – 10 точки 

 

- за специфичен професионален опит на експерт по част „ОВК“ или еквивалент – 
участие в изготвянето на технически паспорти и обследвания за установяване на 

техническите характеристики на сгради/строежи: 

за 1 сграда/строеж – 1 точка 

от 2 до 9 сгради/строежи включително – 5 точки 

10 и над 10 сгради/строежи – 10 точки 

 



- за специфичен професионален опит на експерт по част „Пожарна безопасност“ 

или еквивалент –  участие в изготвянето на технически паспорти и обследвания за 

установяване на техническите характеристики на сгради/строежи: 

за 1 сграда/строеж – 1 точка 

от 2 до 9 сгради/строежи включително – 5 точки 

10 и над 10 сгради/строежи – 10 точки 

 

ВАЖНО! Освен информация за експертите в предложението за изпълнение на 

обществената поръчка, за експертите подлежащи на оценка следва да се представят 

и документи, доказващи специфичния професионален опит на всеки един от 

посочените експерти! 

Примерни документи за доказване на специфичния професионален опит са: поименни 
препоръки/референции от възложители за предоставените от експерта услуги и/или взето 
участие; протоколи, приети от Възложител за извършената дейност от съответния експерт, 
извадки от изготвените доклади и технически паспорти и др. 

Възложителят няма да приеме представено доказателство за специфичен професионален 

опит на даден експерт, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да 

води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество.  

За всеки от предложените експерти, трябва да се представи поне едно доказателство за 

специфичен професионален опит в изготвянето на технически паспорти и обследвания за 

установяване на техническите характеристики на сгради/строежи. 

В зависимост от получените точки относно професионалната компетентност на 
персонала, на който е възложено изпълнението на услугата предложенията на участниците 
се разделят в следните четири групи:    

 

I-ва група 

(брой точки) 

II-ра група 

(брой точки) 

III-та група 

(брой точки) 

IV-та група 

(брой точки) 

от до от до от до от до 

61 т. 70 т. 43 т. 60 т. 25 т. 42 т. 7 т. 24 т. 

 

Оценка 100 точки получават предложения, на които са присъдени брой точки, попадащи 
в I-ва група от таблицата, разписана по-горе (от 61 до 70 точки) относно професионалната 
компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на услугата.   

Оценка 80 точки получават предложения, получават предложения, на които са присъдени 
брой точки, попадащи в II - ра група от таблицата, разписана по-горе (от 43 до 60 точки) 
относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на услугата.    



Оценка 60 точки получават предложения, на които са присъдени брой точки, попадащи в 
III-та група от таблицата, разписана по-горе (от 25 до 42 точки) относно професионалната 
компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на услугата.   

Оценка 40 точки получават предложения, на които са присъдени брой точки, попадащи в 
IV-та група от таблицата, разписана по-горе (от 7 до 24 точки) относно професионалната 
компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на услугата.   

Допълнителни указания за разработване на частта предложение за изпълнение на 
поръчката и частта професионална компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката:   

Предложението за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката, трябва да включва поименно посочване на минимално 
изискуемите експерти, описание на образованието им, придобитата квалификация и 
специфичен професионален опит на всеки експерт. Предложението за изпълнение на 
обществената поръчката трябва да включва описание на резултатите от изпълнението на 
задачите и отговорностите на експертите. Предложението трябва да съдържа описание на 
методите и каналите за комуникация между Възложителя и Изпълнителя. 

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство в 

конкретната област, както и настоящите указания следва да се разбират като 

предварително обявени условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП. 

Б. Показател К2 – Срок за изпълнение – максималният срок за изпълнение на 

поръчката е 18 дни. Минималният срок за изпълнение на поръчката е 9 дни. Предложения, 

които са над максимално допустимия посочен срок или са по-кратки от минималния срок, 

ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата. 

Оценката по показателя се извършва по формулата:  

 

К2 = 
Минимален предложен срок

Предлаган от участника срок 
 * 100  

 

В. Показател К3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката 

 

Предложенията на участниците се оценяват по формулата: 

 

К3 = 
Предложена минимална цена 

Предложена от участника цена 
 * 100  

 

 

10. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

 

11. Начин на плащане 



Възнаграждението към изпълнителя се заплаща на части, както следва: 

- 50 % междинно плащане до 30 (тридесет) дни след представяне на изготвените 

документи в резултат на извършеното обследване за енергийна ефективност за 

всички сгради, посочени в Техническата спецификация, приемане на документите 

без забележки чрез подписване на приемно-предавателен протокол за изпълнение 

на услугите, предмет на обществената поръчка, от Възложителя и Изпълнителя, и 

представяне на фактура от страна на Изпълнителя. 

- 50 % окончателно плащане до 30 (тридесет) дни, считано от получаване на 

финансиране по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в 

периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. 

 

12. Гаранция за изпълнение 

За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя 

гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. 

Гаранцията за обезпечаване на изпълнението следва да бъде със срок на валидност 30 

(тридесет) дни след изтичане на срока по договора, в случай че се представя под формата 

на банкова гаранция или на застраховка. 

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

• Парична сума в размер равен на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без 

ДДС преведена по сметката на Възложителя: Община Ботевград в Първа инвестиционна 

банка, клон Враца, офис Ботевград,  

IBAN: BG58 FINV 91503304348314,  

BIC: FINVBGSF;  

• Безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана 

с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо 

писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този 

Договор, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

• Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на 

изпълнителя за изпълнението на Договора, чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията са 

уредени в проекта на договор. 

 

13. Предоставяне на документацията за обществената поръчка  

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по 

настоящата поръчка в профила на купувача. 



 

14. Кореспонденция 

Обменът на информация свързана с настоящата поръчка между Възложителя и 

участниците се осъществява в писмен вид, на български език, включително чрез 

електронни средства за комуникация.  

 

ІІ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. До три дни преди изтичане срока за подаване на оферти лицата могат да поискат 

писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка на адреса, 

посочен в обявата. 

2. Възложителят предоставя разясненията най-късно на следващия работен ден от 

получаване на искането. Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се 

посочва лицето, направило запитването.  

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Изисквания към личното състояние  

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото са налице някои от следните обстоятелствата по чл.54, ал.1, от 

ЗОП: 

 - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 – 353е от Наказателния кодекс; 

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен 

орган. 

- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

- е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 



- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен 

  

  Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за 

липсата на основанията за отстраняване. Когато участникът се представлява от повече от 

едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 се подписва от лицето, 

което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от повече 

от едно лице). 

 

  Основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 

който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато участникът или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по ал. 1, се отнасят и за това физическо лице.  

    Участниците попълват Декларации Образец №4 (от името на лицата, които 

представляват участника) и Образец №4А, а за доказване на тези обстоятелства, 

участникът, избран за изпълнител, представя съответните документи, описани в чл.58 

от ЗОП. 

  Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има 

право да представи доказателства, съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

 

1.2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на лица, за които 

са налице обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество, както и на дружества регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 

смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици.   

1.3. Освен на основанията посочени по-горе, възложителят отстранява от участие: 

1.3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, описано в обявата и документацията към нея; 

1.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 



международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 

№ 10 към ЗОП; 

1.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

1.3.4.  участници, които са свързани лица. 

„Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 

дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 

1.4. Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на 

една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо 

или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало 

длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето е станало съдружник, притежава дялове или е управител 

или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

1.5. При подаване на оферта, участникът представя декларация за липсата на 

обстоятелствата по т. 1.1, т. 1.2 и 1.4 по приложените към настоящата документация 

декларации по образец на Възложителя. 

 

2. Критерии за подбор 

2.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

 Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 176в от ЗУТ (Да 

притежават валидно удостоверение, издадено от Началника на Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или да са 

проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност). 



 Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени и да имат право да 

извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, съобразно правото на държава – членка 

на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство. 

Доказване: Доколкото регистърът на лицата, извършващи дейности по чл. 166, ал. 1, 

т. 1 от ЗУТ, както и регистърът по чл. 166, ал. 2 са публични, не е необходимо 

представянето на документ, удостоверяващ вписването на лицата в него. 

В случай че участникът е чуждестранно лице, той може представи валиден документ, 

удостоверяващ вписването му в аналогичен регистър или декларация или удостоверение, 

издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. 

В случай че съответния документ (удостоверение или друг еквивалентен документ) е 

достъпен чрез пряк и безплатен достъп до националната база на съответната държава 

членка, не е нужно участниците да го представят за доказване на поставеното изискване. 

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критерия за подбор се доказва само от лицето, което ще изпълнява съответната дейност 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в документа/договора за създаване на обединението. 

 

2.2. Технически и професионални способности: 

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с настоящата обществена поръчка, най-много за последните 3 /три/ години от датата на 

подаване на офертата. 

Минимално изискване:  

Участникът следва да е изпълнил услуга/услуги, идентични или сходни с предмета и 

обема на поръчката, изпълнени най-много за последните 3 /три/ години от датата на 

подаване на офертата.  

Под „услуги, сходни с предмет и обем на поръчката“, следва да се разбира: „услуги, 

свързани с изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, архитектурно заснемане, съставяне 

на технически паспорт на минимум една сграда.“. 

Доказва се със: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга. 

 

3. Участие на обединения. Използване на подизпълнители и на капацитета на 

трети лица. 

3.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 



друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.  

 

3.2. Подизпълнители 

3.2.1. Ползване на подизпълнители 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

 

3.2.2. Условия за директни разплащания с подизпълнителите 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз 

основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към 

искането подизпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, 

когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

3.3. Ползване на капацитета на трети лица 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 



1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и 

да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения). 

2. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.  

3. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата 

са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български 

език. 

4. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника 

съгласно търговската му регистрация, или от надлежно упълномощено от него лице. 

5. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка 

от участника или от упълномощен от него представител лично, или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Ботевград, 

п.к. 2140, площад „Освобождение” № 13. 

6. Опаковката с офертата се надписва по следния начин: ОФЕРТА за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 

176а от ЗУТ на жилищни сгради на територията на гр. Ботевград по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.  

7. Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, 

включително участниците в обединението, когато е приложимо, пълен и точен адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

8. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури 

пристигането на офертата в посоченият от Възложителя срок. Рискът от забава или 

загубване на офертата е за сметка на участника.  

9. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си.  

10. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията 

и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен 

надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на 

участника. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и се представя в 

опаковка със следното съдържание: 

1. Опис на документите и информацията, съдържаща се в офертата – Образец № 1; 

2. Представяне на участник – Образец № 2; 

3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 3 (ако е 

приложимо); 

4. Декларация за лично състояние – Образец № 4 и Образец № 4А; 



5. Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 5; 

6. Техническо предложение - Образец № 6; 

7. Ценово предложение – Образец № 7; 

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец № 8 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Образец № 9 

10. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може представи валиден 

документ, удостоверяващ вписването му в регистър, аналогичен на регистъра по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в 

съответен регистър на тази държава. 

 В случай че съответният документ (удостоверение или друг еквивалентен 

документ) е достъпен чрез пряк и безплатен достъп до националната база на съответната 

държава членка, не е нужно участниците да го представят за доказване на поставеното 

изискване. 

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критерия за подбор се доказва само от лицата, включени в него, които ще изпълняват 

съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението, с изключение 

на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт 

и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

11. Ако участникът е обединение или друго образувание, трябва да се представи 

копие от документ, за създаване на обединението, съгласно чл.37, ал.4 от ППЗОП.   

12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. 

 

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва 

последователността на изброяването им в списъка. 

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста чрез събиране на оферти с обява с определения Изпълнител в 30-дневен срок от 

датата на определяне на Изпълнителя. 

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основания за отстраняване от поръчката, съответствието с поставените критерии за 

подбор, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 



мерките срещу изпирането на пари относно действителните собственици на юридическото 

лице или друго правно образувание, избрано за изпълнител. Документите се представят и 

за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен.  

3. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено.  

4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника, 

определен за изпълнител:  

4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по т. 2 и 3.  

 

VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

По въпроси, свързани с провеждането на поръчката и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в Документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ, следва да се изпълнява в 

съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за: 

 установяване на конструктивната устойчивост на всяка една от сградите;  

 даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

 изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;  

 даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни 

дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на 

които е необходимо за правилното функциониране на сградите. 

В случай че първична техническа документация липсва или от наличната такава не 

могат да се изведе необходимата информация, то обследването следва да включва и 

възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на 

наложителните заснемания – архитектурно заснемане с разпределения на всички нива или 

типово в случай на еднаквост, разрези, план покрив, фасади. Заснемането следва да се 

предаде на хартиен и електронен носител във формат „pdf“ и „dwg“. 



1. Технически паспорт. Техническото обследване за установяване на 

техническите характеристики на сградите. Препоръки за обхват.  

Техническият паспорт на сградите се изготвя след проведено обследване за 

установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 

1 - 3 от ЗУТ и включва: 

1) 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; 

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, 

ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, 

като в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част 

„Конструктивна“. 

Проектантът, съответно консултантът, е компетентен да реши дали предложените 

енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на дефинициите на 

реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е 

необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане 

в експлоатация в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ.  

 

Обхват на техническото обследване  

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградите следва да 

се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

1. Част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична 

проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията,  

извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.  

2. Част „Конструктивна” – доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на 

конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период. 

3. Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се 

сравнение с действащите норми по време на построяването на сградите и с действащите 

норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 



4. Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се 

сравнение с действащите норми по време на построяването на сградите и с действащите 

норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

5. Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция или локално котелно. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни 

работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и 

др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

6. Част „Пожарна безопасност” – обследват се сградите за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на 

асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

7. Към всяка една от частите – „Архитектурна“, „Конструктивна“, „ВиК“, „Електро“ 

и „ОВК“ се извършва обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградите и 

на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградите. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградите и с 

действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания 

за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти. 

 

2. Информация за сградите  

Изпълнителят следва да извърши обследване за установяване на техническите 

характеристики и да изготви технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на посочените 

многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград, както следва: 

 

Наименование на сдружение на 

собствениците (СС) и административен 

адрес  

идентификатор Квартал 
Прогнозн

а РЗП 

СС „Балкан“, Ботевград, бул.“Цар 

Освободител“ №16, вх. А,Б,В,Г,Д 
05815.301.38.1 кв. 61 6738 

СС „Христо Смирненски“, Ботевград, 

ул.“Акад. Стоян Романски“ №32,  

вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 

05815.301.76.1 
кв. 43 

 
7865 

СС „Мургаш“, Ботевград, 

пл.“Освобождение“ №5, вх. А,Б,В,Г 
05815.302.750.1 кв. 49 6066 

СС „Васил Левски“, Ботевград, ж.к. “Васил 

Левски“ бл.29, вх. А,Б,В,Г,Д  

05815.304.679.14 

05815.304.679.15 

05815.304.679.16 

05815.304.679.17 

05815.304.679.18 

кв. 167 7123 



    

СС „Пионер“, Ботевград, ул.“Свобода“ №2, 

вх. А,Б  
05815.302.778.1 кв. 39 4142 

СС „Съгласие“, Ботевград, ж.к. “Васил 

Левски“ бл.28, вх. А,Б,В,Г,Д 
05815.304.680.11 кв. 167А 7500 

СС „ЖСК Микроелектроника“, Ботевград, 

ул.“Г.С. Раковски“ № 1  

СС „Електрон”, Ботевград, ул.”Георги С. 

Раковски” № 3,  

СС „Мургаш“, Ботевград ул.“Г.С. Раковски“ 

№ 5 

05815.305.86.1 

05815.305.86.2 

05815.305.86.3 

кв. 81 4803 

СС „Освобождение 11“, Ботевград, 

пл.“Освобождение“ № 11, вх. А,Б 
05815.302.743.2 кв. 49 6842 

СС „България 7“, Ботевград, бул.“България“ 

№7, вх. А,Б,В 
05815.305.127.1 кв. 86 3978 

СС „Балкан“, бул. "Трети март" № 41, № 47, 

вх. А, Б, № 49 

05815.305.312.2 

05815.305.312.3 

05815.305.312.4 

05815.305.312.5 

кв. 122 7446 

 

Общо РЗП на горепосочените многофамилни сгради е  62 503 кв. м. 

 

3. Конкретни дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка: 

I. Извършване на екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на 

техническите чертежи на сградите. Със заснемането трябва да се възстановят техническите 

чертежи на сградите, където липсва първична техническа документация. В рамките на 

заснемането се извършват следните дейности: 

1. Измерват се всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в 

помещенията на всеки самостоятелен обект в сградата и общите помещения. Измерва се 

височина, обследват се материалите и конструкцията. Обръща се специално внимание на 

конструкцията и носещите елементи, на дограмата на помещенията, на остъкленията на 

терасите и на покрива.  

2. Събраните данни се изчертават на компютър в специализирано приложение.  

3.  Подготвя се точна подложка. 

4. Извършва се повторно  заснемане с нанасяне и потвърждаване на ключовите 

елементи и допълване на подробна информация. 

Готовото архитектурно заснемане трябва да съдържа разпределения (планове) на 

всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади, 

обяснителна записка, характерни детайли и снимков материал. 

II. Обследване и изготвяне на технически паспорти на сградите, съгласно Наредба № 

5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Етапите от дейността са: 



1. 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; 

2. Обследване (архитектурно, конструктивно, електро и ВиК) на съществуващите 

сгради за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията на 

чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ ; 

3. Проучване и анализ на съществуващата техническа документация; 

4. Оглед и измервания на строежа за събиране на техническите данни (описват се 

видът и размерите на дефектите, повредите и/или разрушенията в строежите) ; 

5. Извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, 

пробни натоварвания и др.); 

6. Установяване на действителните технически характеристики на строежите по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

7. Анализ на действителните технически характеристики на строежите и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

8. Разработване на мерки за подобряване на състоянието на сградите; 

9. Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на 

техническите характеристики на строежите за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 

169, ал. 1 ЗУТ, в т. ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с 

действащите към момента на обследването нормативни актове. Извършва се оценка на 

конструктивните елементи. Събират се становищата на различните експерти. 

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания 

за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа. 

10. Обследването за установяване на техническите характеристики на сградите 

следва да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

- Част „Архитектурна” – Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и вида 

на дограмата.  

- Част „Конструктивна” – включва оценка на носещата и сеизмичната устойчивост на 

конструкцията.  Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Описват се мерките и предписанията за надеждност  и експлоатационна годност. 

- Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се 

сравнение с действащите норми по време на построяването на съответната сграда и с 

действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 



- Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се 

сравнение с действащите норми по време на построяването на съответната сграда и с 

действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

 - Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се други 

топлоизточници и уреди за битово гореща вода. Отразяват се извършените ремонтни 

работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и 

др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

- Част „Пожарна безопасност” – обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на 

асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (В и К, 

Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на 

сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на 

сградата. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на избраните строителни продукти.  

III. Съставяне на техническия паспорт -  попълват се част А – „Основни 

характеристики на строежа“,  част Б – „Мерки за поддържане на строежа и срокове за 

извършване на ремонти“ и част В - "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" от 

паспорта.  

В част А задължително се вписват: 

1. раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, 

вид, адрес, вид на собствеността, предназначение на строежа, категория на строежа; 

идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); адрес 

(местонахождение), година на построяване, извършени промени (строителни и монтажни 

дейности) по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, 

надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година 

на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените 

промени: разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация, 

протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен 

доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за 

търпимост на строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа; 

2. раздел II- площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен 

обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и 

подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни 

инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др.; 



3. раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните 

реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, 

изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите нормативни актове към 

датата на въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната 

система, типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, 

границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на 

строежа, санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на 

въздуха, водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-

защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в околната 

среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от автомобилния, 

железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на интегрираната енергийна 

характеристика на сградата и референтната й стойност, изразени като специфичен 

годишен разход на първична/потребена енергия в kWh/m2, стойността на енергийната 

характеристика на промишлените системи, показателите за разход на енергия, 

характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или енергопотреблението в 

промишлените системи като съвкупност от производствени сгради, съоръжения, 

технологии и спомагателни стопанства, включени в определено производство, елементи на 

осигурената достъпна среда, изисквания за опазване на защитени зони, на защитени 

територии и на недвижими културни ценности, изисквания за защита при бедствия и 

аварии и за физическа защита на строежите и др.; 

4. раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, 

удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от 

нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за проектни 

енергийни характеристики за нови сгради и/или сертификат за енергийните 

характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата по чл. 48 от Закона 

за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна безопасност, декларации за 

съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на основните строителни 

продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.; 

5. раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и удостоверение на 

консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на 

удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска 

правоспособност, данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; 

данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт 

на строежа.  

В част Б задължително се вписват: 

1. резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно 

обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

2. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки; 



3. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа; 

4. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и 

елементи на строежа. 

В част В задължително се вписват:  

1. съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди 

или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на 

елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.; 

2. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която 

води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. 

чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението; 

3. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и 

опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от падащи 

предмети от покрива или фасадата и др.; 

4. нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; 

5. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, 

подвижните платформи, подемниците и др.; 

6. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

Забележка: Изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г., (изм. и 

доп. ДВ, бр. 1 от 03.01.2017 г.), за строителнотехнически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 8121з-647 от 1 октомври  2014 г. 

за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, 

издадена от МВР, попр. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. са задължителни.   

 

Съобразно насоките за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в 

периферните райони – 3“ е необходимо да се изготвят и обща ситуация на проекта (схема, 

чертеж) с обяснителна записка, заверени от правоспособен проектант, и обобщена КСС по 

окрупнени показатели за всяка една сграда, включена в т. 2 от настоящата техническа 

спецификация.  

 
При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на:  

 

- Закон за устройство на територията, доп. ДВ, бр. 62/06.08.2019 г.; 

- Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

- Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолационни системи на строежите.  

При изменения в действащата нормативна уредба, свързана с изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да изпълни услугата при 

действащите към датата на сключване на договора нормативна уредба. 

 



Изискване за представяне на крайните продукти: 

В резултат на обследването за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ 

Изпълнителят следва да изготви и предостави на Възложителя следните документи: 

- извършените наложителни архитектурни заснемания – в 3 екземпляра на хартиен и 

електронен носител във формат „pdf“ и „dwg“; 

- доклади за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията 

на чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ за сградите в обхвата на поръчката –  на хартиен 

носител в 3 екземпляра и на електронен носител във формат “.doc“ или “.docx” и „pdf“; 

- техническите паспорти на сградите в обхвата на поръчката - на хартиен носител в 3 

екземпляра и на електронен носител във формат “.doc“ или “.docx” и „pdf“. 

 

Изпълнителят следва да изготви и предостави на Възложителя и следните документи:  

- обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка, заверени от 

правоспособен проектант - на хартиен носител в 3 екземпляра и на електронен носител във 

формати „pdf“ и/или „dwg“. 

-  обобщена КСС по окрупнени показатели – на хартиен носител в 3 екземпляра и на 

електронен носител във формати „.xls“ или „.xlsx“ и „.pdf”.  


