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Д О ГО ВО Р
за възлагане на обществена поръчка за услуги

» .....г о и

Днес, &9/3... г., в гр. София, между:

СО р-н „Младост“, регистрирано с ЕИК 0006963270614 в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул . „Свето Преображение” 
№ 1 представлявано от Десислава Иванчева-кмет и Ваня Дилкова-гл. счетоводител, наричани 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

Билдконсулт БГ ЕООД
С адрес на управление: общ. Столична, гр. София, р-н Искър, п.к. 1592, ж.к. Дружба, ул. Иван

от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки 
от тях поотделно „Страна“), на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОИ“) 
и Решение № РМЛ17-РД93-12/26.10.2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И 
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗУВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА 
СО Р-Н „МЛАДОСТ”- Обособена позиция № 2 ( „Актуализиране на енергийно обследване на 
обект: 145 ОУ„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 а, ул. „Ресен“ №1, 2.Енергийно 
обследване за доказване на постигнати енергийни резултати, съгласно чл. 74 от Закона за 
енергийна ефективност на обект Д Г 178 „Сребърно к о пи т це жк .  Младост 3 до бл.375 и 
проверка на енергийна ефективност, съгласно чл.50 от закона за енергийна ефективност на 
обект: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов “, кв. Горубляне,,), 
се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
„Актуализиране на енергийно обследване на обект: 145 ОУ „Симеон Радев“ /две сгради/, жк. 
Младост -1 а, ул. „Ресен“ №1, 2.Енергийно обследване за доказване на постигнати енергийни 
резултати, съгласно чл. 74 от Закона за енергийна ефективност на обект Д Г  178 „ Сребърно 
копитце“, жк. Младост 3 до бл.375 и проверка на енергийна ефективност, съгласно чл.50 от 
закона за енергийна ефективност на обект: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Ваеш Априлов 
кв. Горубляне,,
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

и

ет.6, ап. 44, с ЕИК 202888719, представлявано от Надка Стоянова 
!, в качеството на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,Трайкова, с
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съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи неразделна 
част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване 
на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие 
до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на договора е:
1. Обособена позиция № 2 -  „Актуализиране на енергийно обследване на обект: 145 ОУ„ Симеон 
Радев “ /две сгради/, жк. Младост -1 а, ул. „ Ресен “ M l, 2. Енергийно обследване за доказване на 
постигнати енергийни резултати, съгласно чл. 74 от Закона за енергийна ефективност на 
обект Д Г 178 „Сребърно копитце“, жк. Младост 3 до бл.375 и проверка на енергийна 
ефективност, съгласно чл.50 от закона за енергийна ефективност на обект: 2 броя водогрейни 
котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. Горубляне,, за срок от 40(четиридесет) календарни дни.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е :

Обособена позиция №2 -  обекти:
1.145 ОУ„ Симеон Радев “ /две сгради/, жк. Младост -1 а, ул. „Ресен “ M l,
2. Енергийно обследване за доказване на постигнати енергийни резултати, съгласно чл. 74 от 
Закона за енергийна ефективност на обект Д Г 178 „ Сребърно копитце “, жк. Младост 3 до 
бл.375
3. проверка на енергийна ефективност, съгласно чл.50 от закона за енергийна ефективност на 
обект: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Ваеш Апршов“, кв. Горубляне,,

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 3 790 лв. (три хиляди седемстотин и деветдесет лева) 
без ДДС и 4 548 лв. (четири хиляди петстотин четиридесет и осем лева) с ДДС (наричана по- 
нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, които ще

Приложение №5

Стр. 2 от 18



отговарят за изпълнението, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е 
други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на 
промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите 
на ЗОП.

Чл. 8. (1) Плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. Окончателен доклад и окончателен приемо-предавателен протокол, отразяващ изпълнението 
на дейностите по договора, съгласно чл. 27, ал. 2, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от Страните;
2. Надлежно оформена, оригинална фактура за дължимата сума за съответната дейност по 
договора, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни след получаването на документите по ал. 1.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
100 % банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на 

услугата, срещу представена оригинална фактура, окончателен доклад и двустранно подписан 
приемо-предавателен протокол.

Срокът за плащане започва да тече от датата на постъпване на последно представения 
по чл.8.ал. 1 документ в деловодството на СО р-н „Младост“

Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски на обслужващата я банка.

Приложение №5

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG90 UNCR 7000 1521 3970 84
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени 
по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не 
уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Гаранция за изпълнение
Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение в размер на 3 % ( три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а 
именно 113,70 лв (сто и тринадесет лев и седемдесет стотинки) „Гаранцията за изпълнение“, 
която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
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Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: Общинска банка АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG64 SOMB 9130 3317 6095 01
Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, 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;
2. да бъде 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.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата 
на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни 
след прекратяването на Договора.
3. застраховката следва да е платена еднократно. Не се приема застраховка, застрахователна 
премия по която, съгласно направената между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и застрахователя договорка, се 
заплаща на вноски.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение 
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 
дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в 
пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато 
и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
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2. когато е във формата на банкова гаранция — чрез връщане на нейния оригинал на представител 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка — чрез връщане на оригинала на застрахователната полица 
на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора 
е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той 
може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 
по Договора, както и в случаите на лошо, частично или забавено изпълнение на което и да е 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 (три) дни 
след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност. 
Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията 
за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 
обезщетение в по-голям размер.
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни 
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора 
е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото 
право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

Приложение №5
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1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 -  10 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и 
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43 
от Договора;
6. да извърши актуализация чрез обследване за енергийна ефективност на 145 ОУ„Симеон 
Радев“ две сгради в експлоатация, включително изготвяне на доклад от обследването;
7. да издаде сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация;
8. да изготви оценка на енергийните спестявания на сградата.
9. при обследването на сградата в експлоатация да се прилагат и разпоредбите на Наредба № РД- 
16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна 
ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 
от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях, съгласно чл. 56 от ЗЕЕ.
10 да извърши обследването и сертифицирането на сградата от лица, които отговарят на 
изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.
11. да извърши обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация в с предмет:
- идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване 
на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне 
на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
- разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
- технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на 
съотношението "разходи-ползи";
- оценка на емисиите С02, които ще бъдат спестени в резултат на прилагането на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност;
- анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на 
техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за 
използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен 
разход на енергия в сградата.
12. да извърши обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация в с обхват:
- средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата;
- системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци, в 
т.ч. от възобновяеми източници;
- топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;

Приложение №5
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- електроснабдителните системи;
- осветителните системи;
- системите за осигуряване на микроклимата;
- системите за гореща вода за битови нужди;
- сградните ограждащи конструкции и елементи.
13. да извърши обследването за енергийна ефективност при следните основни етапи:
13.1. подготвителен етап, по време на който се извършват дейностите:
- оглед на сградата;
- събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход на енергия по видове 
горива и енергии и финансови разходи за енергия за представителен предходен период от време, 
но не по-малко от три календарни години, предхождащи обследването;
13.2. етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, по време на който се 
извършват дейностите:
- анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;
- изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото енергопотребление, анализ на 
текущото и базовото енергийно потребление, определяне на видовете измервания, които е 
необходимо да се направят в сградата, за да се установят характеристиките по основното й 
предназначение към момента на обследването, както и експлоатационните параметри на 
техническите системи, потребяващи енергия;
- измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима за инженерни 
изчисления на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи на сградата 
и за енергопреобразуващите процеси и системи;
- обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани от измерванията в сградата, и 
систематизирането им по начин, позволяващ изчисляване на енергийните й характеристики в 
съответствие е методиката от приложение № 3 в наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ;
- анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;
- изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за тяхното 
подобряване;
- анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и 
определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен баланс на сградата;
13.3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време на 
който се извършват дейностите:
- изготвяне на списък от мерки е оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната 
ефективност;
- определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, остойностяване на 
единични мерки, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване";
- формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния размер на 
енергоспестяването за всеки пакет е отчитане на взаимното влияние на отделните мерки в пакета, 
технико-икономическа оценка на всеки от пакетите от мерки, определяне на класа на 
енергопотребление, съответстващ на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на инвестициите за 
неговото изпълнение;
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- сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на икономически 
целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане на нормативно определения 
минимален клас на енергопотребление по скалата на класовете на енергопотребление за 
съответната категория сгради, към която сградата принадлежи по предназначение;
- избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласуван с възложителя (най -  малко клас на 
енергопотребление „С”), въз основа на който ще бъде издаден сертификатът за енергийни 
характеристики на сградата;
- анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на разработените мерки за 
повишаване на енергийната ефективност - оценката се извършва по потребна енергия и 
поотделно за всеки от разработените пакети с енергоспестяващи мерки;
13.4. заключителен етап, по време на който се извършват дейностите:
- изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
- представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата.
14. да изготви доклад и резюме за резултатите от обследването за енергийна ефективност със 
следното съдържание:
- обща информация за историята на сградата и собствеността, местоположението и адреса, 
собственика на сградата, лицето, отговорно за възлагане на обследването, неговата длъжност и 
данни за контакт;
- подробно описание на сградата, включително режими на обитаване, брой обитатели, 
конструкция, енергоснабдяване, информация за извършвани ремонти, когато е приложимо, 
история за извършени предходни обследвания и за изпълнени енергоспестяващи мерки, когато 
е приложимо;
- анализ и оценка на състоянието на енергийните им характеристики на сградните ограждащи 
конструкции и елементи;
- данни и доказателства за извършени измервания, анализ и оценка на енергийните 
характеристики при съществуващото състояние на системите за производство, пренос, 
разпределение и потребление на енергия в количество и обем, съответстващи на сложността на 
системите и необходими за установяване на техническото им състояние и ефективност;
- енергиен баланс на сградата и базово енергопотребление за основните енергоносители;
- клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на интегрирания енергиен 
показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2 по базово 
енергопотребление;
- оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия;
- подробно описание с технико-икономически анализ на пакетите от мерки за повишаване на 
енергийната ефективност;
- клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на интегрирания енергиен 
показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2 в резултат от 
прилагането на всеки предложен пакет от енергоспестяващи мерки; сравнителен анализ на 
пакетите от енергоспестяващи мерки;
- анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на разработените 
пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата;
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- заключение и препоръки.
15. да изготви резюмето на доклада от извършеното обследване по образец (приложение № 2 от 
Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийната ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради) и да съдържа информация 
относно:
- общи идентификационни данни за сградата, вида собственост, данни за контакт със 
собственика, клас на енергопотребление, специфичен годишен разход на енергия в kWh/m2, 
основни геометрични характеристики, брой обитатели и брой етажи;
- идентификация на изпълнителя на обследването за енергийна ефективност;
- състоянието на сградата към момента на обследването;
- разпределение на потреблението на потребна енергия по видове горива и енергии и по видове 
системи, потребяващи енергия;
- базово енергопотребление и особености на енергийния баланс на сградата;
- клас на енергопотребление, съответстващ на базовото енергопотребление на сградата, и клас 
след изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки, въз основа на който е издаден 
сертификатът за енергийни характеристики (съгласуван с възложителя най -  малко клас на 
енергопотребление „С”);
- предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност, включени в избрания пакет за 
изпълнение в сградата;
- основни параметри на технико-икономическия анализ на мерките за енергоспестяване;
16. да издаде сертификат за енергийни характеристики на сграда със съдържание и по образец 
приложение № 3 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийната 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
17. да изготви обследване и оценка за доказване на постигнати енергийни резултати на ДГ 18 
„Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375, съгласно чл.74 от ЗЕЕ и чл. 23 и сл. от Наредба 
№ Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийната ефективност, сертифициране и 
оценка на енергийните спестявания на сгради.
18.10ценката за постигнати енергийни спестявания по чл. 23, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 
22 януари 2016 г. следва да се извършва от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ. 
18.20ценката следва да се изготви за всички въведени действащи мерки и съответстващите им 
срокове на действие.
18.3Консултантите по енергийна ефективност в състава на лице по чл. 43, ал. 1 ЗЕЕ или лицата 
по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, които извършват оценката на потигнатите енергийни резултати, не трябва 
да са били изпълнители на други обследвания в сградата през периода, за който се извършва 
оценяването на енергийните спестявания на конкретната сграда.
19. Да извърши проверка на 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне 
в съответствие с реда и изискванията на чл.50 и сл. от Закона за енергийната ефективност и 
чл.23, ал2, т.2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г..
Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и 
климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на ефективност при тяхната 
експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване.
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19.1Предмет на проверка е:
A. състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации на 
сградите, включително водогрейните котли, системите за управление на топлоподаването и 
циркулационните помпи;

Б. коефициента на полезно действие на водогрейните котли — само за водогрейни котли с 
единична номинална мощност над 50 kW;

B. оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата. 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 
изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на изготвените от него доклади, разработки, материали или съответна част от тях;
4. да откаже приемането и заплащането на част или цялата стойност, докато изпълнителят не 
изпълни своите задължения съгласно договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията;
5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи договори за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по 
реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 
Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.43 
от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите 
на чл. 11-20 от Договора;
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ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклади, съгласно т. 7 от 
Техническата спецификация /Приложение №1/
(2) При изготвяне на документите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под 
опис и срещу подпис.
(3) В срок 3 (три) работни дни след получаване на документите по ал. 1 Възложителят 
преглежда крайния продукт и ако има възражения и открие недостатъци уведомява писмено 
Изпълнителя за тях..
(4) Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъците за своя сметка в определения срок, който 
не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни.
(5) Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с протокол за 
приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните („Приемо- 
предавателен протокол“).
(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя.
Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
утвърждаване от Възложителя на окончателен доклад за изпълнение на дейностите по договора 
и подписване от представители на Страните на окончателен приемо-предавателен протокол. В 
случай, че са констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо- 
предавателен протокол и се налагат санкции, съгласно чл. 29- 35 от Договора.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на 
договора, освен по реда и при условията на ЗОП.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 29. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за 
съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността на 
съответната дейност.
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(2) При частично неизпълнение на свое задължение по договора, лошо или друго неточно 
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от 
стойността на неизпълнената част.
(3) При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва 
върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от дължимото. 
Чл. 30 При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност 
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло 
и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, 
че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 31 При констатирани от компетентен орган нередности от действия или бездействия от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата до размера 
на нередността.

Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от Стойността на 
Договора.
Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 
задържане на сума от Еаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 
Чл. 34. С изключение на случаите по чл. 16 — 19, за дължимия размер на съответната неустойка 
по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В 
срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната 
страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.
Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36.1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по смисъла 
на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици;

Приложение №5
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6. предсрочно, без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при пълно неизпълнение на 
задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация -  
по искане на всяка от Страните.
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато установи, 
че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно 
чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение 
от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне 
на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед 
на интереса на изправната Страна.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.
Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 
непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 
лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може 
да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], изготвени от него в 
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

Приложение №5
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване

Приложение №5

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия — според значението, което им се 
придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е 
длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти 
и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими 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, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност
Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по повод 
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо 
позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация може 

да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 
когато:
1. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
2. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В тези случаи Страната, която следва да предостави информацията, уведомява в срок до 3 (три) 
дни другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички негови поделения, 
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 
физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица.
(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора.
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Приложение №5

Публични изявления
Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 
забавено.

Авторски права
Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 
документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на 
авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, 
е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права 
са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права 
от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 
произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за 
нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети 
лица.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
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Приложение №5

Изменения
Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 
ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла 
на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия 
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за 
настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от 
задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 49. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това 
не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 
повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 3, п.к. 1712, бул. Свето преображение №1 
e-mail: office@mladost.bg
Лице за контакт: Александър Несторов -  ст. юрисконсулт
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Приложение №5
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: общ. Столична, гр. София, р-н Искър, п.к. 1592, ж.к. Дружба, ул. Иван
Арабаджията, бл.41, вх. В, ет.6, ап. 44
Тел.: 0876 828068
e-mail: buildconsult.bg@gmail.com
Лице за контакт: Надка Трайкова
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване — при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 
по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 
посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита 
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, 
органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да 
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването в съответния 
регистър.

Език
Чл. 51. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при 
провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право
Чл. 52. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани 
с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще 
се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 53. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство.
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Приложение №5
Разрешаване на спорове
Чл. 54. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 
към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при 
непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 55. Този Договор се състои от [18(осемнадесет)] страници и е изготвен и подписан в четири 
еднообразни екземпляра, разпределени както следва: екз. № 1 -  Досие на обществена поръчка 
на Възложителя; екз. №2 за регистъра на Договорите, екз. №3 за отдел „ФСДЧР“ -  СО р-н 
„Младост“, екз. № 4 - за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Приложения:
Чл. 56. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА

СО РАЙОН МЛАДОСТ 

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

А ТРАЙКОВА

I
°  *

Г
ш ф й  \I о  I, 

■—* j,
у  /

. \
\ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ \ \  \ /

Ч ^ Ц

Ъ . ..........

Р. Русев -  зам\ кмет

ВАНЯ ДИЛКОВА

Съгласува

Съгл№ ? & 1  . , .Mil..АшаМЦШ
К. Георгиев -  финансов контрольор 

Съгласуват:/)Л

. д а т а Ш М - № 1 Х г

А. Цанова -  н-к отдел „ ФСДЧР ‘

Изготвил:

дата..

А. Несторов -  cm. юрисконсулт отдел „АИПО‘
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Приложение №4.2

ДО
КМЕТА НА Р-Н  МЛАДОСТ СО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

състезаниес^гредметх«ЮВ^РШ^АНЕ ИЕИЕРГИЙНО™4110
р нСЖ о с т ^  0БЕК™ 0Т образовате ™ ? т ™ Р ™ Нл0со

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО

Г р е ! Г ^ ^ Г и й н 4о5 ОУоСкИИе°" Радав“ * - ™ -  ” Г а ,ул. „гесен № 1 ,2.ЕНЕРГИИНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЛОКД^и а н р  xja

= „ ГГ Г Г РГИЙНИ “ , Г Л А С Н О  Ч Л ^ Г з Г о Н А ^
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“ 
жк.Младост 3 до бл.375 н ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ- 
2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне,, '

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

След запознаване с документацията за обществена поръчка чрез публично
Т к т Т Г и м « л в МеТ: П° обособена позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М  2
„АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145

М Е Р Г И Й Н О “ О К Г п гл п ГРаДИ/’ * К’ МЛЯД0СТ _1 А’ УЛ- ”РеСен“ Ш ’ 2- НЕРГИИНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНА т и
ЕНЕРГИИНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

и“ °ЛСТНЛА ЕНГРГТ ^  178 ”СРебЪРН° ™ “’

ЗАКОНА ̂ t/^ Е Н ^ Г И Й Ш ^  ЕФЕКТИВНОСТ ̂ ЬГ^ОБЕКТ^^^^^^б^^ ^  ^к-n m , U n v  I> 4 H D m iL i НА U b M I .  2 броя водогрейни
котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне,,

Ние: “Билдконсулт БГ” ЕООД,

/изписва се името на участника/
202MI17U) ynPr eT e  Ф ' С°ФИЯ’ ул'”Иваи Арабаджията”, бл.41, вх.З, ПК1592, ЕИК 
02888719 , тел./факс0876828068, e-mail адрес: .buildconsul,.bg@gmail.com предлагаме

да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя, посочени в
Щ ^ ™ ТШИЯТа “  УЧаСТИе и "Р" ™ °  съответствие с техническата спецификация „ 

техническото ни предложение при следните финансови условия:
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.
Предмет Цена в лв„ без 

ДДС Цена в лв„ с ДД<|

1 145 ОУ„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. 
Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1, 2

2300,00

----------------- -—L

2760,00

Обща стойност без включен ЛЛГ? 2300,00
Обща стойност с включен ЛЛГ: 2760,00

№ Предмет Цена в лв„ без 
ДДС Цена в лв., с ДДС

1

ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ 
ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО 
ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 
„Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл375

990,00 1188,00

. Обща стойност без включен ДДС: 990,00
Обща стойност с включен ДДС: 1188,00

№ Предмет Цена в лв., без 
ДДС

\
Цена в лв., с ДДС 1

1

ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 
ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне

500,00 600,00

- Обща стойност без включен ЛЛГ: 500,00
—

Обща стойност с включен ЛЛГ: 600,00



3790 лева/три хиляди седемстотин и деветдесет/лева без включен ДДС 
съответно 4548,00лева/четири хиляди петстотин четиридесет и осем/лева с включен

Предложената от участника цена да бъде в лева без включен ДЦС, съответно с 
включен ДДС.

Общата предложена стойност за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция №2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ-

СГРаДИ/’ ЖК- МЛЯД0СТ -1 А’ УЛ* ”Ресен“ №1, 2. 
е н е р г и й н о  о б с л е д в а н е  з а  д о к а з в а н е  НА ПОСТИГНАТИ

ЕРГИИНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА

ЕТ “ ТННА ° БЕКТ ДЕ 178 ”СРебъРНо копитце“, жк.Младост 3 до бл375
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни
котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне,, включва всички разходи за 
изпълнение обхвата на поръчката, включително всички работи, дейности, услуги и др. 
нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, включително 
дължимите разходи за командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки 
(ако има такива) както и разходи за труд, консумативи, механизация, както и други 
необходими разходи по изпълнението на услугата, с точност до втория знак след 
десетичната запетая и остава непроменена за целия срок на договора.

/В сяучак че У™™»“* предложи цена за изпълнение на поръчката, която не 
отговаря на това изискване на Възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП 
ще бъде отстранен от участие в процедурата./

До подготвяне на официалния договор това предложение, заедно с писменото 
потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор, ще формират 
оовързващо споразумение между двете страни.

Забележки:

„ 1  Възложителят определя ограничен финансов ресурс в размер до прогнозната 
стойност на поръчката за съответната обособена позиция.

2. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на 
всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя.

3. Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както
следва:

- При констатирани разлики в стойности, посочени в числа и изписани словом, се 
взима под внимание сумата, изписана словом.

- при несъответствие между единичните и калкулираната обща стойност за 
вярна се счита посочената обща стойност.

- отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
^-предложената цена носи единствено участникът в процедурата

' 4eiZ?eZ7eZZal:oZUZ.ZrH° *  ^  »««
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5. Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на 
образуването им, посочени в документацията за участие.

6. Участникът представя отделно ценово предложение за всяка обособена 
позиция, за която участва.

7. В ценовото предложение, Участникът попълва отделна таблица с ценово 
предложение за предвидените дейности (със съответните графи) за всеки обект (всяка 
сграда) от съответната обособена позиция, като копира таблицата колкото пъти е 
необходимо. Общата стойност на ценовото предложение представлява точна сума от 
предложената цена за извършване на предвидените дейности за всяка отделна сграда.

Упълномощен да подпише предложението от името на: “Билдконсулт БГ” ЕООД 
/изписва се името на участника/
- Надка Трайкова-управител /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

21.08.2017г.
Дата:
Наименование на участника:

“Билдконсулт БГ” ЕОООД
шка:
Име и фамилия: Надка Трайкова

Печат:

Длъжност:

Подпис:
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Приложение № 3

ДО
Кмета на р-н „Младост“ СО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: “Билдконсулт БГ”ЕООД
/наименование на участника/

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ” 
по обособена позиция №2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА 

ОБЕКТ: 145 ОУ„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1,2. _
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИИНИ 
РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375 и ПРОВЕРКА НА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. 
Горубляне „

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Представяме настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено 
след запознаване с всички условия на документацията за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО
ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ’ 
по обособена позиция №2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 
145 ОУ „Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1,2. ЕНЕРГИЙНО 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО 
ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, 
жк.Младост 3 до бл. 375 и ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 
ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82
ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне „

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка по обособена позиция № 2 
„АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145 ОУ „Симеон
Радев“ /две сгради/, жк. Младост-1 А, ул. „Ресен“ №1, 2. ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА
ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА

;РГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл.
[ ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА

2



ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил
Априлов“, кв Горубляне,,, като изпълнението на услугата включва следните дейности:

Обект 1: 145 ОУ „Симеон Радев“/две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1 
Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност на сградата:
Изпълнение на актуализация на извършено обследване за енергийна ефективност с 

предписани необходимите енерго спестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията 
за енергийна ефективност съгласно условията и реда, определен от Закона за енергийната 
ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийната 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - ДВ, бр. 10 от 5 
февруари 2016 г., в сила от 07.03.2016 г. с цел кандидатстване но европейски и национални 
оперативни програми за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 145 
ОУ „Симеон Радев“/две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1

Дейност 2: Изготвяне на Доклад и Сертификат за енергийни характеристики пр
еградата, съгласно чл.48 от ЗЕЕ по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.

Дейност 1: Изпълнение на енергийно обследване на ДГ 178 „Сребърно копитце1',
жк.Младост 3 до бл. 375 за доказване на постигнатите енергийни резултати от въведени мерки 
за енергийна ефективност, съгласно чл.74 от Закона за енергийна ефективност с цел получаване 
на Удостоверение за енергийни спестявания, съгласно чл.74 от Закона за енергийна ефектив

Обект 3: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне 
Дейност 1: Проверка на 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв

Горубляне, съгласно чл.50, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) с извършване на 
оценката , съгласно чл.50, ал.З от ЗЕЕ, както следва: оценка на: 1. състоянието и
функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации на сградите, включително 
водогрейните котли, системите за управление на топлоподаването и циркулационните помпи; 2. 
коефициента на полезно действие на водогрейните котли -  само за водогрейни котли с единична 
номинална мощност над 50 kW и 3. оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с 
нуждите от отопление на сградата.

Дейност 2: Доклад, съгласно чл.56 от Закона за енергийната ефективност от 
извършеното обследване.

2. Приемаме да извършим изготвяне на обследвания за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на 
технически паспорт на съществуващ строеж, обследване за енергийна ефективност, изработка на 
задания за проектиране и заснемане на сгради и помещения в РДГП Кюстендил, съгласно всички 
изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие и техническата 
спецификация в срок до 40 (четиридесет) календарни дни от сключване на договор за възлагане 
на обществената поръчка за обекти и 2, а за обект 3, срокът започва да тече, съгласно чл.50, ал.5

Обект 2: ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375

Дейност 2: Доклад от извършеното обследване.

от ЗЕЕ.

3. Място за изпълнение на поръчката:



Обекти, находящи се град София р-н «Младост»

4. Декларираме, че валидността на нашата оферта е 4 месеца (,срокът на валидност на 
офертите не може да бъде по-малък от 3 месеца от датата, която е посочена като краен срок за 
получаване на офертите) и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко 
време преди изтичане на този срок.

5. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор от документацията за участие в 
публично състезание за възлагане на обществена поръчка за сключване на договор с предмет 
“ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ” ” по обособена позиция №2 
„АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145 ОУ „Симеон
Радев“ /две сгради/, жк. Младост-1 А, ул. „Ресен“ №1,2. ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА 
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 
375 и ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил

Априлов“, кв Горубляне „
и приемаме всички негови клаузи без възражение.

Ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъде подписан договор, с клаузите и във вида, в
който е приложен към документацията за участие в настоящата процедура.

6. Предлагаме, следната програма за изпълнение на предмета на поръчката:

Организация на работа на персонала

Настоящата обществена поръчка обхваща:
„АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ:

145 ОУ „Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост-1 А, ул. „Ресен“ №1,2. d p , V h t*t h
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно 
™ « »  ж° Младос, 3 „  6„. 375 „ ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО
ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 
ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне „

“Билдконсулт БГ” ЕООД ще изпълни дейностите, съгласно подробната техническа 
спесификация на Възложителя- СО район Младост.

I. Разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката

Разпределението на ресурсите при изпълнение на поръчката е съобразено със 
спецификата на конкретната задача и следва технологичната последователност, необходима за 
качествено и срочно изпълнение на дрйностиле./Приложение 1/

Създадената от “Билдконсулт БГ” ЕООД организация на работа, позволява успоредно 
извършване на дейностите като с това се постига качествено детайлно обследване, в предвидения
срок на изпълнение.

Енергийното обследване и проверката за енергийна ефективност на водогреен 
извършва от екип, подробно описан по долу в техническото предложение.

Разпределението на ресурсите при изпълнение на поръчката е както следва.

1. Общ подготвителен етап
X

котел се

1.1. Мобилизация на ресурсите



Непосредствено след възлагане на обществена поръчка, със съдействието на 
ръководствота на детските заведения и общината, като първа задача при извършване на 
обследванията е събирането на цялата съществуваща информация за сградате. Всички експерти 
на фирмата участват при събиране на първоначалните данни. Комуникацията се осигурява чрез 
данни за контакти със съответните специалисти персонала на детските заведения и
възложителят. ггю тт

Съгласувано с ръководството на Деските градини, “Билдконсулт Ь1 ь и и д
разработва времеви график за извършване на необходимите измервания, огледи, интервюта. 
Графикът се съобразява с всички участници в процеса. “Билдконсулт БГ” ЕООД съдейства 
при необходимост на възложителя в лицето на общината при подготовка на искания до 
енергоснабдителни и водоснабдителни дружества за предоставяне на данни за потреблението 
през последнита година.

Тази първа задача се ръководи и изпълнява от Ръководител екип с помощта на 
технически сътрудници -архитект, инженер, геодезист и технически сътрудник -  
администрация и комуникации. Свързана е с провеждане на срещи с ръководството и 
отговорните служители на Детските градини, общината, електроразпределително 
дружество, водоснабдително дружество и други инженерно-инфраструктурни дружест

Срещите с общината като Възложител са свързани с необходимото съдействие, 
запознаване на екипа с ръководствота на обектите, запознаване с налична строите; 
документация/ако има такава/, съдействие при осъществяване на контакти с инфраструктурните 
дружества с цел своевременно получаване на информация за нуждите на обследванията и други 
по инициатива на общината.

Срокът за изпълнение на задачата е 5/пет/ календарни дни от датата на възлагателното

1.2.1. Първоначално общо събиране на информация-съобразно съгласувания график 
за огледи и замервания с ръководството на обследваните сгради се събират данни за 
геометричните параметри, включително за характеристиките на ограждащите елементи и 
конструкции (стени, остъкляване, покривна конструкция, фундамент и Др-)-

Изготвя се ситуационен план (ориентация на сградата спрямо небесните посоки,
разположение спрямо релефа на местността и други сгради и т.н.).

Измерванията се извършват с електронни и механични ролетки. Използва се тотална
станция при външни измервания.

Срок за изпълнение 3 /три/работни дни

Измерването на различни технически параметри се извършва чрез следните уреди:

1 Средства за измерване на температури:

- комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) 
за контактно измерване на повърхностна температура и температура 
на флуиди от -20 до + 200 °С;
- инфрачервен термометър за дистанционно измерване на 
повърхностна температура от -20 до +300 °С

2 Средства за измерване на състав на димни газове
дигитален газоанализатор за определяне съдържанието на кислород, 
въглероден окис и въглероден двуокис в изходящите от горивен 
процес газове

3 Средства за измерване на скорост на въздух:

доставящи услуги на сградите.

писмо.



средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от 
решетки до 20 m/s
- термоанемометьр за измерване на скорост на въздуха от 0 - 5 ш/s и 
температура от -20 до +50 °С

4 Средства за измерване параметрите на електрически ток:
- комбиниран прибор (волтмер-ампермер-ватметър) - 200/600V, 2/200 
А./амперклещи/

15 Средства за измерване на осветеност 
светломер

Всички измервания с така изброените уреди са безразрушителни. Измерванията с уредите се 
извършват от експертите по отделните части както следва: със механични и електронни ролетки 
измерват всички специалисти от екипа; с инфрачервен термометър за дистанционно 
измерване на повърхностна температура, измерват строителния специалист и инженер 
топлотехника ; с дигитален газанализатор и термоанемометьр измервания извършва инженер 
топлотехника; чрез амперклещите измервания извършват специалист електроинженер, 
светломера се използва от електроинженера; мултифункционален анализатор за измерване на 
осветеност, шум, влага се използва от всички експерти на двата екипа.
Резултатите от направените измервания са ключова информация за установяване на 
действителните характеристики. Срок за изпълнение 2,5 работни дни. Участват всички 
експерти. Едновременното обследване се извършва с цел да не се създава неудобство на 
обитателите с многократни посещения на отделните екипи. '

Всеки експерт от екипа на база проведено обследване и измервания прави анализ на 
действителните характеристики на строежа по специалността си и дава оценка на 
съответствието им с нормативните стойности.

2. Етап на обследване за енергийна ефективност на сграда за доказване на 
постигнати енергийни спестявания

Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности:

2.1. Подготвителен етап, който включва следните дейности:
2.1.1. Оглед на сградата-извършва се от екипа извършващ енергийно обследване на 

сградата/екип 2/ по предварително съгласувания график, съвместно с екипа извършващ 
техническото обследване/екип 1/.

Основана задача е идентификацията на сградата. По време на подготвителния етап се 
събират данни за геометричните параметри, включително за характеристиките на ограждащите 
елементи и конструкции (стени, остъкляване, покривна конструкция, фундамент и др.).

Изготвя се ситуационен план (ориентация на сградата спрямо небесните посоки,
разположение спрямо релефа на местността и други сгради и т.н.).

Оценява се техническото състояние и характеристиките на техническото оборудване, на 
базата на което са изградени инсталациите за преобразуване, пренос и разпределение на енергия 
в сградата.

Маркират се внесени изменения в разпределението на вътрешните обеми и тяхното
функционално предназначение, спрямо първоначалния проект.

Идентифицират се специфики в експлоатацията на сградата (график на работа и 
температурен режим на помещенията). Срок за изпълнение 2/два/работни дни.

2.1.2. Събиране и обработка на първична информация за функционирането на 
сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време.

Съществена част от базата данни, която екипът на «Билдконсулт БГ»ЕООД ще 
установи и събере, включва консумацията на енергия и вода за минал период от една година след 
извършени мерки за енергийна ефективност. Тази информация би могла да бъде налична под



формата на фактурирано количество, доставена енергия, ежемесечни записи за разхода на горива 
и др. Колкото по-подробна е предварителната информация, толкова по-обективна е оценката за 
енергийната ефективност на дадена сграда.

Събирането на описаната база данни се извършва чрез: посещения на членовете на екипа, 
извършващ обследването на място, запознаване с проектната документация на сградата, 
провеждане на интервюта с настоятелството на сградата (собственик, домоуправител и др.), 
както и с персонала, отговорен за поддръжката и експлоатацията и/ако има/. Също така, се правят 
измервания. За изпълнение на тази задача, съществено значение има срока за предоставяне на 
данни от енергоразпределителното дружество, водоснабдителното и други дружества доставящи 
енергия. Поради тази причини още при започване на дейността по дадено обследване екипът 
съдейства на възложителя за изготвяне на искания до разпределителните дружествата за 
предоставяне на информация.

Срок за изпълнение 2/два/работни дни. Задачата се изпълнява едновременно с т.З. 1.1.

2.2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, 
който включва следните дейности:

2.2.1. Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението л

а)Определяне на показателите за разход на енергия. 'л\

Условията и редът за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите са регламентирани от Наредба №Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за 
показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. При изчислението 
им се взимат предвид базовите стойности на четири основни климатични фактора -  външна 
изчислителна температура; средномесечна температура и относителна влажност на външния 
въздух; средночасов интензитет на пълното слънчево греене и продължителност на отоплителния 
и охладителния период, предварително дефинирани за девет климатични зони в страната.

Група 1 включва показателите, характеризиращи енергопреобразуващите 
енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и елементите на системите 
за осигуряване на микроклимата като коефициент на топлопреминаване (W/m2K) през външните 
стени, през прозорците, покрива и пода. Под внимание се взема и КПД на генератора на топлина 
и/или студ (%); коефициентът на трансформация на генератора на топлина и/или студ и КПД на 
преноса на топлина от източника до отоплявания и/или охлаждания обем на сградата ( /о).

Група 2 съдържа показателите, характеризиращи енергопотреблението на 
технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди,

Група 3 -  енергопотреблението на сградата като цяло: обща топлинна и електрическа 
мощност за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода, общи разходи на енергия и т.н.

б)Компоненти на сградата като интегрирана система

За целите на определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат 
като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на 
някои от основните им компоненти. Сред тях са сградните ограждащи конструкции и елементи, 
системите за поддържане на параметрите на микроклимата, вътрешните източници на топлина, 
обитателите и климатичните условия. При определянето на енергийните характеристики на
сградите се вземат предвид нейната ориентация, размери и форма, топлинните и оптическите й 

________________   ..— „„„о оо Ситни штгтн' тотемите за охлаждане

Показателите за разход на енергия в сгради се класифицират в три основни групи.
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естествената вентилация; системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници 
(ВЕЩ “аи о  „ външните и вътрешните климатични условия. Отчитат се и изискванията за 
влагоустойчивост и водонепропускливост на сградата.

в)Енергийни характеристики на сградата

В зависимост от предназначението си, енергийната характеристика ^ Р )  на сградата 
може да се определи като един от показателите за разход на енергия или като съвкупност о 
няколко показателя. В случаите когато отразява годишен разход на енергия или специфичен 
годишен Газход на енерги!, енергийната характеристика се определя със стойности на три нива  ̂
н ^Г ен ер ш я потребна ешщгия и първична енергия. Стойността на енергийната характеристика 
като потребна енергия се определя с годишното количество енергия, което се доставя или трябв 
да бъде доставено в сградата.

Стойността на енергийната характеристика като първична енергия се определя като 
всяка една съставяща на потребната енергия се увеличи със съответстващите и загуби за 
добив/производство и пренос.

След събиране на първичната информация се извършва обработката и създаване на 
информационна база данни свързани с геометрически и топлотехнически хаРак^ Р « с™ ^  
външните ограждащи конструкции какго и енергопотребление на сградата за период о три 
години. В създаването на тази база данни участва целия екип, всеки по своята специалност.

Срок за изпълнение 2/два/работни дни.

2.2.2. Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на

енергопотребление^^  ̂ ^  сам0 създаване на модела на сградата, но и неговото анализиране или 
съставяне на т.нар. базова линия. Моделът на сградата се анализира, като се оценяват 
показателите за качество и се сравняват с нормативно зададените им стойности.

Базовата линия представя енергийните показатели при проектни стойности на режимните 
и топлотехническите характеристики на сградата. В най-общия случай, базовата им стойност се 
различава от текущото им знГчение. Именно, посоката на разликата е окрупнен показател, които 
носи информация за състоянието на сградата.
Срок за изпълнение 2/два/работни дни. Изпълнява се от електроинженер и инженер 
топлотехника.

2.2.3. Огледи и измервания за събиране на подробна информация за
енергопреобразуващите процеси и системи.

Извършва се от: инженер-”електротехника” и инженер-”топлотехника от екипа.
Екипът на «Билдконсулт БГ» ЕООД разполага с уреди за измерване описани в т.2.1.
Срок за изпълнение 1/един/работен ден.

2.2.4. Обработване и детайлизиран анализ на данните

Този процес включва:
1 .Анализ на състоянието
1.1 .Описание на сградата
1.2. Анализ на ограждащите елементи
1.3. Топлоснабдяване
1.3.1 .Абонатна станция
1.3.2.0топлителна инсталация 
ТЗ.З.Битово горещо водоснабдяване
1.4. Енергопотребление
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1.5. Проверка на водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на
помещения над 20 kW в сгради за обществено обслужване.

В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните 
инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна 
ефективност. Проверката включва:

*  оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от
отоплителни инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системата за управление 
на топлоподаването и циркулационна/и помпа/и;

♦j. оценка на коефициента на полезно действие на водогрейните котли,

оценка на оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите 
от отопление на сградата.

1.6. Проверка на климатични инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW
в сгради за обществено обслужване, която включва:

♦> оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от
климатичната инсталация;

оценка на коефициента на полезно действие на климатичната инсталация;

оценка на оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с 
нуждите от охлаждане на сградата.

В анализирането участва целия екип, всеки по своята специалност.
Срок за изпълнение 2,5/два и половина/работни дни.

2.2.5. Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението

Анализ на съществуващата интеграция на системите в една сграда и платформата за 
комуникация и взаимодействие, която е предпоставка за управление на сигурността, енергийната
ефективност и използването на сградните активи.

Резултатът е оптимизация на инвестиционните и експлоатационни разходи, 
постигнат чрез комуникация между отделните компоненти на електро-инсталацията и 
адаптацията към параметрите на околната среда: заетост, осветеност, температура, влажност на 
въздуха в помещенията даваща възможност системата на сградата сама да анализира 
ситуациите и да взима решения спрямо тях. Централизираното управление на системите от своя 
страна създава всички необходими предпоставки за функционирането на една „интелигентна 
сграда, която е не само сигурна, но и икономически изгодна.

Пряко следствие е повишаване комфорта на обитателите при значително намалено
енергопотребление на системите .

2.2.6. Моделно изследване

С помощта на събраната база данни, както и чрез използване на информация за климата, 
се синтезира модел на сградата. Той симулира поведението й към момента на проучването. 
Извършва се от: инженер-”електротехника” и инженер-”топлотехника” от екипа в рамките на 
половин работен ден.

Моделното изследване на сграда включва:

♦> Създаване на модел на сградата
❖  Калибриране на модела
❖  Нормализиране на модела
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Според клаузите, залегнали в нормативната уредба, както и лицензираните методики и 
средства (софтуерни програми), основен акцент се поставя върху съставянето на топлинен баланс 
на сградата. Представлява баланс между входящите (включително генерираните в сградата) и 
изходящи енергийни потоци. Топлинният баланс има отношение основно към отоплението на 
сградата и засяга поведението й, най-вече през отоплителния/охлаждания период.

Най-общо, топлинният баланс отчита следните входящи енергийни потоци:

1 Топлинна енергия, внесена в сградата чрез различни видове горива (дизелово гориво, 
природен газ, дървесина/биомаса и др.). Енергията се генерира като резултат от изгаряне на
горивата в обема на сградата;

1 Топлинна енергия, доставяна чрез топлоносител със средствата на централизираното 
топлоснабдяване;

1 Топлинна енергия, добивана чрез електроенергия (в електронагревателни отоплителни 
уреди и/или посредством термопомпени съоръжения);

1 Топлинна енергия, добивана чрез преобразуване на слънчевата радиация;

1 Топлинна енергия (топлинни печалби) от падащата върху ограждащите елементи и 
конструкции на сградата слънчева радиация, както и топлинната енергия, разсейвана от различни 
електроуреди, енергията, дори и от обитателите на сградата и др. у

Изходящи енергийни потоци са: \ \

1 Загуби на топлинна енергия от топлопреминаване през сградните ограждащи елементи и 
конструкции;

1 Загуби на топлинна енергия от инфилтрация;

1 Топлинната енергия, изнасяна от сградата чрез смукателната вентилация на 
вентилационната/климатичната инсталация;

I Топлинна енергия, напускаща сградата като следствие от консумацията на битова 
гореща вода и др.

Екипът на „Билдконсулт БГ” ЕООД използва софтуерен продукт „ЕАВ Software 1” при 
моделното изследване на сградите. За да бъде съставен топлинният баланс, сградата се представя 
чрез опростен математически модел. В него участват геометрични, топлотехнически, режимни 
параметри, характеристики на оборудването и системите за отопление, вентилация и 
климатизация на сградата и др. Стремежът е по-пълно и по-прецизно да бъдат оценени 
енергийните потоци, въздействащи върху сградата, за да бъде представено по-адекватно 
поведението и. Срок за изпълнение 1/един/ работен ден. Изпълнява инженер топлотехника от
екипа.

2.2.7. Определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 
тяхното подобряване

Обектите на проучване и анализ, чрез които се достига до определяне на енергийните 
характеристики на сградата са:

системата на енергиен мениджмънт



• системата за информация и управление на енергопотреблението 
наличната техническа и експлоатационна документация 
системата за доставяне, трансформиране и разпределение енергоносителите 
структурата на енергоносителите

• характеристиките на инсталираните енергийни и технологични съоръжения
• връзката между енергопотреблението и произвежданата продукция като базово

потребление „
• балансите на загубите и на разходите на различните енергоносители по видове

консуматори
• временните характеристики на енергопотреблението (24-часови, седмични, месечни 

и годишни)
системата за подържане и ремонт на енергосъоръженията и оборудването 
контролно-измервателната, регулираща и управляваща апаратура 
конкретни значими консуматори: технологични линии и агрегати, надхвърлящи 5/о 

от общата консуамция
• екологично състояние и свързаните с консумацията емисии на парникови газове 

Източници на информация:

• дневници, записи и документация, свързани с енергопотреблението и 
производството

• въпросници, чек-листи и интервюта с ръководители и персонала
• наблюдения на режимите на работа в различни периоди от време
• тестове и измервания с наличната и преносима апаратура

Апаратура за тестове и измервания:

разходомери за вода 
цифрови термометри 
инфрачервени пирометри 
индикатори на пропуски
регистратори и анализатори на консумацията ел. енергия и източници на ток 
регистратори на времето на работа на консуматори на ел. енергия 

- комбинирани цифрови електроизмервателни прибори и др.
В резултат на завършеното детайлно проучване се установява потенциала за тяхното 
подобряване и се оформя доклад, който съдържа:

• Резултатите от анализите и налагащи се изводи за изброените обекти на проучване и
анализ

■> База данни с характеристики на инсталираното оборудване
• Базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия
• Енергийни баланси по видове консуматори и видове енергоносители
• Предложения за възможни мерки за икономия на енергия и средства, заедно с 

техническите разчети и оценки на очакваните ефекти, в това число.

о
о
о
о

Подобряване структурата на енергоносителите 
Системите за отопление и охлаждане
Ко-генерация ( комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия) 
Подобрения в системата за енергиен мениджмънт и др.

• Остойностяване на мерките
• Комбиниране на мерките във варианти и остойностяване на 

вариантите.Определяне икономиите за всеки вариант с отчитане взаимното влияние на мерките. 
За целта ще бъдат предложени варианти на конкретни технически решения с реални 
инвестиционни параметри. Ще бъдат оценени възвращаемостта на инвестициите и на тази база



ще бъдат определени -  нулевите и средно срочни инвестиции. Нулевите са тези с възвращаемост 
под една година, а средно срочните са такива с възвращаемост от една до пет години.

• Технико-икономическа и екологична оценка на вариантните решения включваща 
“нетна сегашна стойност”, “срок на изплащане”, “вътрешна норма на възвръщаемост”, “анализ на 
паричния поток, анализ на чувствителността”, “анализ на риска”, годишно количество намалени 
емисии (С02 еквивалент)

• План за действие по въвеждането на предлаганите мерки за икономия на енергия. 
Получените анализи и оценки ще позволят да се разработи инвестиционна програма за 
съкращаване разходите на енергия , намаляване на себестойността на продукцията. Също така те 
представляват база за разработване на бизнес планове за откриване на кредитна обезпеченост от 
финансови и банкови институции. Задачата се изпълнява от целия екип. Срок за изпълнение 
2/два/ работни дни.

2.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната
ефективност, който включва следните дейности:

2.3.1. Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
Мероприятия, реализиращи финансови ползи
При разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, «Билдконсулт 

БГ» ЕООД, се стреми да формира пакети, при които е възможна реализацията на финансови 
ползи от прилагането на мерки за повишаване на енергийна ефективност. При тях подборът на 
техническите средства се извършва на базата на критерии за постигане на максимален финансов 
ефект. Финансирането на подобни мерки би могло да бъде осъществено чрез финансовите 
резултати от прилагането им. Стремежът е насочен към търсене на технически средства, които 
имат най-висока остатъчна стойност след периода им на изплащане.

Критериите за избор на дадена мярка не бива да се вземат изолирано, например:

• Дългосрочност;

• Ниска цена за внедряване;

• Ефективност (степен на понижаване на потреблението);

• Висока технологичност и иновативност и др.
Изборът на енергоспестяващи мерки представлява баланс между техническите 

възможности и финансовата целесъобразност. А прецизният финансов анализ е окончателната 
ревизия на избраните мерки.

Задачата се изпълнява от целия екип. Срок за изпълнение 2/два/ работни дни.

2.3.2. Остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 
енергоспестяването,

Подреждане на мерките по показател "Срок на откупуване"
Остойностяване на вариантите. Определяне икономиите за всеки вариант с отчитане 

взаимното влияние на мерките. За целта ще бъдат предложени варианти на конкретни 
технически решения с реални инвестиционни параметри.

Задачата се изпълнява от целия екип-всеки по специалността си. Срок за изпълнение 
1/един/ работен ден заедно с т.3.3.3., т.3.3.4, т.3.3.5

2.3.3. Формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 
Енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и

технико-икономическа оценка на пакетите от мерки;
Технико-икономическата оценка на избраните мерки за спестяване на енергия и 

комбинациите от тях се извършва с помощта на софтуерния продукт „Финансови изчисления на 
„Ецерджи Сейвинг Интернешънъл — ЕНСИ”, Норвегия при базова стойност на номиналния 

~ен процент по следните показатели:



• Необходими инвестиции, (1о) - лева
• Нетни годишни икономии, (В) - лева/година
• Срок на откупуване, (РВ) -  години;
• Срок на изплащане,(РО) -години;
• Вътрешна норма на възвръщаемост, (IRR) - %
• Нетна сегашна стойност, (NPV) -  лева .
• Коефициент на нетна сегашна стойност, (NPVQ) -  лева

Екипът остойностява размера на инвестицията за икономически най-ефективният 
пакет от Енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление 
„С“ в Съответствие с Наредба № 7 от 2004 г.за енергийна ефективност на сгради както за всяка 
Блок-секция поотделно, така и обобщено.

Задачата се изпълнява от строителен инженер. Срок за изпълнение 1/един/ работен ден 
заедно с т.3.3.2, т.3.3.4, т.3.3.5

2.3.4. Анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 
разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност,

Извършва се технико-икономически и екологичен анализ на предложеното решение по 
показатели: "нетна сегашна стойност", "срок на изплащане", "вътрешна норма на възвръщаемост" 
и "индекс на нетната сегашна стойност", годишно количество намалени вредни емисии. 
Начините на изчисляване на спестените количества потребна енергия, първична потребна 
енергия и емисии въглероден диоксид са съгласно Наредба №7/2004, изм.2015г. г. за енергийна 
ефективност. Извършва се от инженер топлотехника в екипа.Срок за изпълнение 1/един/ 
работен ден заедно с т.3.3.2, т.3.3.3, т.3.3.5

2.3.5. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 
източници

За доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност, 
анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от 
оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.

Извършва се от инженер топлотехника. Срок за изпълнение 1/един/ работен ден заедно с
т.3.3.2, т.3.3.3, т.3.3.4

2.3.6. Изготвяне на протокол за потвърждаване на спестени количества енергия в
сградата

Изготвя се на база извършеното обследване за енергийна ефективност от екип 2, по 
образец съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна
ефективност, Сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на база обстойно 
обследване за енергийна ефективност на сградата.

Срок за изпълнение 1/един/ работен ден заедно с т.3.3.2, т.3.3.3, т.3.3.4, т.3.3.5
Обследването завършва с изготвяне на доклад, резюме и сертификат за отразяване 

на резултатите, протокол за потвърждаване на спестени количества енергия в сградата .

Докладът за енергийното обследване трябва да съдържа:
♦> Подробно описание на сградата, вкл. режим на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване;
♦J* Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи,
❖  Анализ и оценка на състоянието на системите за производство, пренос, разпределение 

и потребление на енергия;



Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните 
енергоносители;

*  Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;
*> Оценка на специфичните възможности за намаляване разхода на енергия;
<♦ Подробно описание с технико-икономически анализ на енергоспестяващите мерки;
❖  Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид в 

резултат на разработените мерки.
*1* Оценка на спестените количества енергия в сградата в резултат на изпълнени мерки 

от предходно обследване

Резюме, протокол за потвърждаване на спестени количества енергия и сертификат се 
изготвят съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на база обстойно 
обследване за енергийна ефективност на сградата.

Сертификат се изготвят съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за 
обследване за енергийна ефективност, Сертифициране и оценка на енергийните спестявания 
на сгради, на база обстойно обследване за енергийна ефективност на сградата.

Докладът, протокол за потвърждаване на спестени количества енергия и резюмето се 
изготвят и предават на Възложителя за три работни дни, а Сертификата за два работни. 
Оформянето им се осъществява в офис с участието на целия екип, всеки със своят експертиза.

3. Проверка за енергийна ефективност на водогреен котел

Отоплителните инсталации с водогрейни котли подложат на задължителна периодична проверка 
за енергийна ефективност. В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната 
енергия, проверката се извършва:

•  На всеки 8 години -  за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо 
гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително и на природен газ с 
единична номинална мощност над 100 kW включително;

•  На всеки 4 години — за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо 
гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;

•  На всеки 3 години -  за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо 
гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително.

Проверката включва оценка на състоянието и функционирането на достъпните части 
отоплителните инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системите за 
управление на топлоподаването и циркулационните помпи;

•  Коефициента на полезно действие на водогрейните котли — само за водогрейни котли с 
единична номинална мощност над 50 kW;

•  Оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата. 
(Не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в 
отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата.)

Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния 
период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли. Първата проверка на 
инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследването за енергийна 
ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.Извършва се от инженер 
топлотехника от екип 2 в рамките на 3 работни дни.

Резултатът на обследването на водогреен котел се оформя в доклад.
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Общият заключителен етап обхваща оформянетона изготвените обследвания, съгласно 
изискванията на Възложителя и предаването им с приемо-предаветелен протокол.

4.1 Предаване на доклади за енергийно обследване на сграда, доклад за обследване 
на водогреен котел, резюме, протокол за потвърждаване на спестени количества енергия в 
сграда,

4.2. Издаване сертификат за енергийни характеристики на сградата 
Представяне на крайния продукт
Резултатите от извършените дейности се предават на възложителя на български език:
*П на хартиен носител -  в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра 
*□ електронна версия на cd - 1 екземпляр.
Софтуерна съвместимост на изготвените документи:
*□ microsoft office 2007
*□ auto desk autocad 10 или еквивалентно
Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт като 
съставя приемо-предавателен протокол и акт за изплащане на извършените дейности, ако 

са изпълнени изискванията по техническата спецификация.

4.7. Отстраняване на забележка на Възложителя

Изпълнителят отстранява в срок от 1 /един/ работен ден констатирани 
неточности /пропуски/ грешки, след писмени предписания от Възложителя.

II. Разпределение на задачите и отговорностите на отделните проектанти' 
и експерти, съгласно планираните дейности и начин на координация с 
Възложителя

Задължително условие е всяка основна дейност, свързана с управлението на проекта, да 
бъде документирана. «Билдконсулт БГ» ЕООД ще използва метода на регистрирана писмена 
кореспонденция с Възложителя и други институции във връзка с изпълнение на определените с 
договора задачи и контрол на документооборота.

Така изготвената и възприета методология гарантира качествено изпълнение на 
поръчката, съгласно предоставената от Възложителя техническа спесификация и законовата 
нормативна уредба.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при 
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 
комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация 
трябва да са общодостъпни.

Предложеният подход за участие на екипа, в това число предложения за включване на 
допълнителни неключови експерти, доказва възможността на участника бързо, качествено и 
ефективно изпълнение на услугите при възлагане на конкретен обект, в това число при паралелно 
изпълнение на повече от един обект;

„Билдконсулт БГ” ЕООД предлага екип от високо квалифицирани специалисти.
Екипът за обследване на сгради за енергийна ефективност се състои от:

1. Инженер ,, топлотехника”- виеше образование, магистърска степен, завършен 
квалификационен курс за обследване на сгради за енергийна ефективност

2. Архитект- виеше образование, магистърска степен строителен инженер; завършен 
квалификационен курс за обследване на сгради за енергийна ефективност

3. Електроинженер- виеше образование, магистърска степен, завършен 
кфикационен курс за обследване на сгради за енергийна ефективност



О сн овн и те задъ л ж ен и я  и отговорности  на ек сп ер тите от ек и п а  са както следва:

Ръководител екип- строителен инженер
Задължения:
• да направи предварителното проучване на съществуващата документацията на

c ^ a ™ .  да изготви анкетни карти и да ги представи на Сдружението на собствениците, с цел
събиране на максимално пълна информация за обследвания обект,

• да запознае екипа със събраната за сградата информация и да разпредели задачите
между специалистите,

• да организира и координира огледа и измерванията на място с изискванията и 
правилата за достъп на Възложителя като създаде и представи за съгласуване от Възложителя 
график за осигуряване на достъп до отделните имоти и общи части на сградите

• да поддържа тесен контакт с Възложителя и да свежда до знанието на всеки един от
екипа изискванията на Възложителя към отделните специалности,

• да организира достъпа до общинските архиви за допълнителна информация за 
оферираните сгради и съвместно с Възложителя да изиска копия при наличието на проектна или 
друга документация за строежа,

• да организира достъпа до архива за допълнителна информация за оферираните 
сгради и съвместно с Възложителя да изиска копия при наличието на проектна или друга 
документация за строежа,

.  да следи за пълнотата на обследването на сградата от съответните специалисти,
• да предаде обследването на строежа на Възложителя и да инициира обсъждане на

мерките, вписани в обследването с Възложителя,
• да следи за пълнотата на обследването за енергийна ефективност на сгради в

експлоатация и изготвянето на Доклади и Резюмета за отразяване на резултатите от обследването 
за енергийна ефективност съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за
енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,

• Да предаде на Възложителя изготвените доклади за обследване на техническите 
характеристики на сградата, доклад за конструктивно обследване и технически паспорт

• да предаде обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация на 
Възложителя и да инициира обсъждане на мерките за повишаване на енергийната ефективност, 
вписани в обследването с Възложителя,

• да следи за изготвянето на Сертификат за енергийните характеристики на сгради в
експлоатация съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване
за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,

• Да организира отстраняване на евентуални забележки на Възложителя в рамките на
1 /един/ ден.

Екип за изпълнение на обследване за енергийна ефективност на сградите 
и енергийните системи и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки 
(ЕСМ) в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и 
сертифициране по реда на закона за енергийната ефективност.

Инженер “Топлотехника”
Задължения:
• Да извърши проучване и събере данни чрез анкетни карти, интервюта, огледи, 

измервания, фактури от разходи за горива, вода, електроенергия свързани с отоплението, 
охлаждането, вентилация, климатизация в обследвания обект

• Огледи и измервания за събиране на подробна информация за 
[ергопреобразуващите процеси и системи

да направи анализ на съществуващото състояние на енергопотреблението на
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обследваните сгради, съвместно със строителния инженер и електроинженера от екипа
• да изготви енергийни баланси и определи базовата линия на енергопотребление на 

обследваните сгради,
• Да извърши моделно изследване на сградата чрез софтуерен продукт съвместно със 

строителния инженер и електроинженера от екипа
• да изготви пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

обследваните сгради, съвместно със строителния инженер и електроинженера от екипа
• да изготви технико-икономическа оценка на пакета от мерки, за определяне на 

годишния размер на енергоспестяването,
• да изготви анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност,
• да изготви анализ и оценка на възможностите за използване на възобновяеми 

енергийни източници съвместно с електроинженера в екипа
• да обобщи оценката си в писмено обследване за енергийна ефективност на сградата,

което ще бъде част от цялостното обследване за енергийна ефективност на сградата съгласно 
изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за Обследване на енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,

• съвместно със строителния инженер и електроинженера от екипа да състави резюме
на обследването по образец

• съвместно със строителния инженер и електроинженера от екипа да състави 
Сертификата за енергийните характеристики на сгради в експлоатация

• При необходимост от корекция да провери данните вписани в доклада, резюмето и 
сертификата за енергийните характеристики на сгради в експлоатация и да извърши съответните 
корекции в рамките на еднодневен срок.

Строителен специалист-архитект
Задължения:
• Да извърши проучване и събере данни чрез анкетни карти, интервюта, огледи, 

измервания на съществуващите ограждащи елементи на сградата
• Да направи оглед и установи разположение на сградата спрямо географски посоки,

геометрични характеристики
• Да направи оглед и измерване на място на външните ограждащи елементи- видове 

стени, подове, покрив, дограми
• да направи анализ на съществуващото състояние и да подготви входни данни за 

моделното изследване на сградата
• Да извърши моделно изследване на сградата чрез софтуерен продукт съвместно с 

инженер “Топлотехника” и електроинженера от екипа
• да изготви пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

обследваните сгради, съвместно с инженер “Топлотехника” и електроинженера от екипа
• да обобщи оценката си в писмено обследване за енергийна ефективност на сградата,

което ще бъде част от цялостното обследване за енергийна ефективност на сградата съгласно 
изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за Обследване на енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,

• съвместно с инженер “Топлотехника” и електроинженера от екипа да състави 
резюме на обследването по образец

• съвместно с инженер “Топлотехника” и електроинженера от екипа да състави 
Сертификата за енергийните характеристики на сгради в експлоатация

• При необходимост от корекция да провери данните вписани в доклада, резюмето и 
сертификата за енергийните характеристики на сгради в експлоатация и да извърши съответните 
корекции в рамките на еднодневен срок,

Електрон нженер



Задължения:
• Да извърши проучване и събере данни чрез анкетни карти, интервюта, огледи, 

измервания, фактури от разходи за електроенергия, енергопотреблението в обследвания обект
• Да направи оглед и заснемане на всички електроуреди влияещи и невлияещи на 

енергийния баланс , осветление
• да направи анализ на съществуващото състояние на енергопотреблението на 

обследваните сгради, съвместно със строителния инженер и инженер “Топлотехника” от екипа
• да направи контролни замервания на осветеността в помещенията на обследваната 

за енергийна ефективност сграда,
• да изготви енергийни баланси и определи базовата линия на енергопотребление на 

обследваната сграда, съвместно с инженер”Топлотехника”
• Да извърши моделно изследване на сградата чрез софтуерен продукт съвместно със 

строителния инженер и инженер”Топлотехника”
• да изготви пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

обследваните сгради, съвместно със строителния инженер и инженер”Топлотехника” от екипа
• да изготви анализ и оценка на възможностите за използване на възобновяеми 

енергийни източници съвместно с инженер “Топлотехника”
• да обобщи оценката си в писмено обследване за енергийна ефективност на сградата,

което ще бъде част от цялостното обследване за енергийна ефективност на сградата съгласно 
изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за Обследване на енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,

• съвместно със строителния инженер и инженер “Топлотехника” от екипа да състави 
резюме на обследването по образец

• съвместно със строителния инженер и инженер “Топлотехника” от екипа да състави 
Сертификата за енергийните характеристики на сгради в експлоатация

• При необходимост от корекция да провери данните вписани в доклада, резюмето и 
сертификата за енергийните характеристики на сгради в експлоатация и да извърши съответните 
корекции в рамките на еднодневен срок,

о Технически сътрудници:

Технически сътрудник-архитектура
Задължения:
Технически сътрудник по част архитектура екипа е длъжен:
• да изчертава на Аутокад заснетите обекти

Технически сътрудник -  лаборант

Задължения:
Технически сътрудник - лаборант в екипа е длъжен:

• Да осигури съдействие на екипа при измерване на шум, осветеност, температури,N 
геометрични размери

• Да съдейства при съставяне на протоколи с резултати от измерванията
• да оказва пълно съдействие на Ръководителя на екипа в проучвателната дейност за 

събиране на информация за строежа,
• да осигури пълно съдействие на Инженера „ОВ и К” и Инженера част”Електро при 

измерванията за определяне на топлотехническите характеристики на сградите в експлоатация,

Технически сътрудник -  геодезия

• да оказва пълно съдействие на Ръководителя на екипа в проучвателната дейност за 
иране на информация за строежа,
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• да извършва и координира всички необходими геодезични работи,
• да подава своевременно необходимата база данни към всеки специалист от екипа,

Технически сътрудник -  администрация и комуникации

• да подготвя кореспонденцията с Възложителя и други участници в процеса
• да подпомага екипа при координиране на действия и ежедневни комуникации с 

Възложителя, отделните членове на екипа и други външни физически и юридически лица 
имащи отношение към обследванията

• да архивира и подрежда постъпилата информация за строежа,
• да подава своевременно необходимата база данни към всеки специалист от екипа,
• да съдейства технически на екипа при оформяне доклада за обследване за 

енергийна ефективност на сградата
• да архивира и подрежда постъпилата информация за строежа,

Екипите за двата вида обследване разполагат с необходимите уреди за измерване 
описани по-горе в предложението. Екипите са подкрепени от технически сътрудници 
осигуряващи необходимата техническа и административна помощ. Освен основният екип, на 
база оценката на риска, участникът е предвидил два помощни(допълнителни) екипи, които 
могат да се включат в рамките до 48 часа при явяване на необходимост( виж фигура 1)

Изпълнението на един обект е в рамките на срока поставен с изискванията на 
Възложителя в тръжната документация и е представен в приложен Линеен график. 
(Приложение 2).

„Билдконсулт БГ” ЕООД разполага с всички необходими софтуерни и хардуерни 
ресурси. Отлично обучени високо квалифицирани специалисти включени в основния екип както 
и допълнителни експерти за техническо подпомагане.

Освен собствени уреди за обследване и измерване, фирмата има сключен предварителен 
договор с лицензирана строителна лаборатория.

Ш. Мерки за осигуряване на качеството.

Анализът на риска при изпълнение на задачата, предмет на обществената поръчка, е 
процес на идентификация и оценяване на възможните рискове за постигане целите на задачата и 
определяне на подходящи действия за тяхното предотвратяване или минимизиране, както следва;

- Идентифициране на риска относно целите на поставената задача във връзка с външни и 
вътрешни фактори, въздействащи върху отделните етапи на изпълнение;

- Оценка на риска чрез преценяване на значимостта на всеки риск и вероятността от 
възникването му;

- Изготвяне на подходящи действия чрез механизъм на контрол, които могат да са 
откриващи или превантивни.

За постигане целите на задачата Участникът създава собствени адекватно структурирани 
Вътрешни правила за управлене на риска, което ще гарантира успех в навременното им 
отстраняване или ограничаване на рисковете и съответно успешното приключване на проекта.

Мониторингът и проследяването на процеса по управление на проекта се осъществява 
чрез постоянно и систематично наблюдение на рисковете и докладване на тяхното състояние, 
като целта е да се следи доколко рисковете се управляват успешно, т.е. дали контролните 
дейности действително минимизират рисковете и дали се постигат целите, застрашени от тези 
рискове.

За да се минимизират последствията от възникването на рискови фактори Участникът 
разчита на експертен състав от ключови експерти, който ще извърши дейностите, предмет на 

^стоящата обществена поръчка с нужната висока професионална отговорност.
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„Билдконсулт БГ” ЕООД, притежава Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 , 
регистрационен номер CQ-BG-021/15/Ol/bul издаден от OHMI EuroCert GmbH

Оценка на риска по време на изпълнението на проектите

Кандидатът ще работи в две основни насоки за идентифициране и превенция на риска:
1. Изготвяне на регистър за цялостна оценка на риска. Този регистър дава 

възможност всеки риск да бъде оценен съобразно неговото потенциално въздействие върху 
проекта; документиране на процеси за облекчаване на работата с данни и съответните 
заинтересовани страни да имат право на управление на рисковете. Кандидатът ще 
идентифицира главните заинтересовани страни, които биха могли да бъдат включени в процеса 
на оценка на риска с оглед на неговото разрешаване или ограничаване.

2. Продължаваща оценка и преоценка. Оценките на риска включват идентификация 
на опасностите и анализ за оценка на риска, които трябва или да бъдат елиминирани или да се 
предприемат всички разумни действия за намаляване нивото на риска. Идентификацията на 
опасностите е ключов етап в управлението на риска. Опитът и познанията са жизненоважни 
елементи в определянето на опасността за даден проект.

Както при всеки проект, който обхваща сложна гама от инженерни специалности и 
различни заинтересовани страни, неизбежно е възникването на потенциални разногласия 
вследствие на различни изисквания и/или очаквания по отношение на оптималните резултати 
на проекта. Тези различия могат да бъдат оперативни, технически или екологични. Всеки 
потенциален конфликт представлява риск за проекта, който трябва да се разглежда, анализира^ 
и разрешава навреме, и възможно най-ефикасно, за да се избегне неконтролираното \  
въздействие върху постигане на целите на проекта. 1

Приложение:
1. Линеен график на предвидените дейности във всички етапи на изпълнение на 

услугите(приложение 1).

(В програмата участникът посочва етапност и обхват на задачите предмет на 
изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с информация за екипа от правоспособни 
лица за изпълнение на услугата, необходимата техника и график на изпълнение')

ВНИМАНИЕ: Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото
предложение, без да посочват иени.

Упълномощен да подпише предложението от името на: “Билдконсулт БГ’ ЕООД - /изписва се 
името на участника/ Надка Трайкова-управител /изписва се името на упълномощеното лице и 
длъжността/

Дата:
Наименование на участника:

Име и фамилия:
Длъжност:

21.08.2017Г.
“Билдконсулт БГ” ЕОООД 
Надка Трайкова 
управител
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