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        П Р О Т О К О Л  № 2 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 237/27.04.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита 

процедура“ с предмет: “Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с 

Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2018-0009 
                                                                                                                       
 

                Днес, 27.06.2018 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 

бул.“България“ №10, се сформира комисия за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка 

„открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

назначена със Заповед № 237/ 27.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А. Д. Т.* – Директор Д-я „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при Об. А. – 

Вършец           

            ЧЛЕНОВЕ:  1. И. Д. И.* – старши счетоводител в Об.А. - Вършец 

                                   2. инж. К. П. Д.* – Главен инженер на Община Вършец 

3. инж. И. Г. Г.*– спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 

4. И. Й. П.* – гл. спец. „НСРК“ при Об. А. – Вършец; 

5. инж. М. И. Д.* – техн. сътрудник при Об. А. – Вършец 

6. адв. А. С. В.* – външен експерт, правоспособен юрист 

  *Забележка: Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 

1 от ЗЗЛД  

           

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

С писмо изх. № 70 00-332/14.06.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички 

участници в процедурата чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на 

Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на 

официалната страница на Община Вършец на адрес: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled23.  

Съгласно обратните разписки, Протокол № 1 е получен от участниците, както следва: 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – на дата: 18.06.2018 г.; 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД – на дата: 18.06.2018 

г.; 

 Участник „МИКРА – КМ“ ЕООД – на дата: 19.06.2018 г.; 

 Участник „НАР“ ООД – на дата: 16.06.2018 г.; 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled23
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 Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД – на дата: 18.06.2018 г.; 

 Участник „БАКС 99“ АД – на дата: 18.06.2018 г.; 

 Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД – на дата: 18.06.2018 г.; 

 Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД – на дата: 18.06.2018 г.; 

 Участник „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД – на дата: 18.06.2018 г.; 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД – на дата: 18.06.2018 г.; 

 

В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 

комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол № 1, обективиращ 

констатациите на помощния орган, относно съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с изискванията за 

лично състояние на участниците и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 

целите на настоящото възлагане, в деловодството на Община Вършец са постъпили 

допълнителни документи от участниците, за които комисията е констатирала пропуски 

и/или несъответствия и съответно е дала указания за тяхното отстраняване/коригиране, 

както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 
„БАКС 99“ АД, гр. София, ул. 

„Кривина“ № 5 
70 00 - 344 20.06.2018 г. 15:18 

2 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, 1408 гр. 

София, ул. „Никола Образописов“ 

№ 12 

70 00 - 348 21.06.2018 г. 13:04 

3 
„НАР“ ООД, гр. Момчилград, ул. 

„Маказа“ № 55 
70 00 - 349 21.06.2018 г. 15:33 

4 

ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА 

ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД, гр. София, ул. 

„Проф. Арх. Храбър Попов“ № 7, 

участници в обединението: 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и 

„БГНОВА“ АД 

70 00 - 351 22.06.2018 г. 10:38 

5 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД, гр. 

Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 
70 00 - 353 22.06.2018 г. 11:58 

6 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ 

АД, гр. София, ул. „Георги С. 

Раковски“ № 128, ет. 8 

70 00 - 354 25.06.2018 г. 08:59 

 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Даниела Мариева 

Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 

на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 237/27.04.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, на 27.06.2018 г., за което е съставен протокол. 

 

До изтичането на крайния срок за получаване на допълнителни документи по чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП, както и до датата на настоящото заседание на комисията, в деловодството 

на Общинска администрация – Вършец не са постъпвали и завеждани в деловодната 

система на Възложителя документи от следния участник:  „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД. 
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Комисията установи, че в Протокол № 1 изрично е посочила установените от нея 

липси и/или несъответствия на информацията в еЕЕДОП, както следва:  

- По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние  - 

Участникът е декларирал, че застраховката е за първа категория строежи, а 

застрахователната сума е 300 000 лв., която отговаря на изискването за минимална 

застрахователна сума за трета категория строежи – минимум 200 000 лв. (съгласно чл. 5, ал. 

2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, минималната застрахователна сума за строежи първа категория е 600 000 

лв.). Налице е несъответствие между посочената първа категория строеж, за която е 

сключена застраховката, и декларираната застрахователна сума, поради което за комисията 

не е възможно да прецени, дали не е допусната техническа грешка при попълване на 

еЕЕДОП и дали предоставената информация е коректна и вярна. Следва участникът да 

посочи коректна (вярна) информация относно това обстоятелство в част IV, раздел Б, на 

еЕЕДОП.  
 

- По отношение изпълненото сходно с предмета и обема на поръчката 

строителство: 

1. За декларирания обект „Ремонт и асфалтиране на улици и пътища в Община 

Етрополе“ посочените обеми на изпълнените дейности са в мерни единици за площ – 

квадратни метри. Изискването за обем изпълнени сходни дейности е в мерна единица за 

дължина – линейни метри. Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка 

относно съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 

2.  За декларирания обект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на 

гр. Етрополе. Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община 

Етрополе“ след направена справка на официалния сайт на Община Етрополе и на 

официалния сайт на Агенцията за обществени поръчки, са намерени следните обществени 

поръчки с предмет: 

 а). „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Рехабилитация на пътища и 

водопровод в населените места на Община Етрополе” с уникален номер в РОП 00099-2014-

0001, като на адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685119&newver=2 

е публикувана информация за изпълнението на договора за обществена поръчка с посочен 

изпълнител „Път Проект Етрополе“ ДЗЗД и дата на приключване 14.07.2015 г. След 

проверка в Регистър БУЛСТАТ на адрес:  

http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-

ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-

ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176699276&__overwrite=true&__locale=bg&

__svg=true&__designer=false ,се установи, че в „Път Проект Етрополе“ ДЗЗД участват 

следните дружества: „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, „ВАС МИТ“ ЕООД и 

„ПЪТСТРОЙ-92“ АД.  В ЕЕДОП участникът е посочил като получател „ВАС МИТ“ ЕООД, 

но видно от обявлението за възложена поръчка и обявлението за изпълнението на договора 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685119&newver=2
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176699276&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176699276&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176699276&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176699276&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
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за обществената поръчка, публикувани в РОП,  при изпълнението му не са участвали 

подизпълнители.  

б). „Избор на изпълнител на СМР по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод 

в населени места на община Етрополе“ с уникален номер в РОП 00099-2014-0003, като на 

адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685131&newver=2 е 

публикувана информация за изпълнението на договора за обществената поръчка с посочен 

изпълнител „Джи Пи Груп“ ООД и дата на приключване 13.08.2015 г. В обявлението за 

възложена поръчка и в обявлението за изпълнението на договора за обществената поръчка е 

посочено, че при изпълнението са участвали подизпълнители, без да са посочени кои са. 

Тъй като са налице две обществени поръчки с един и същ предмет, както и поради 

разминавания в декларираните данни от участника в еЕЕДОП (като включване на 

„Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“ в наименованието 

на обекта, което не беше намерено в Регистъра на обществените поръчки; посочената дата 

на приключване, използване на подизпълнители при изпълнение), комисията е 

възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с поставения от 

Възложителя критерий за подбор.  

3. За декларирания обект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. 

Етрополе. Обособена позиция № 2: „Проектиране и авторски надзор (инженеринг) на 

водопроводна и канализационна мрежа на гр. Етрополе. Рехабилитация с обща дължина 

1 200 л.м. за Клонове 118, 120, 122, 125 и 126 от ВиК мрежа на гр. Етрополе.“ след 

направена справка на официалния сайт на Община Етрополе и на официалния сайт на 

Агенцията за обществени поръчки, е намерена обществена поръчка предмет: ”Открита 

процедура за избор на изпълнител на линейна инфраструктура, част от „Интегриран 

инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“ с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 „Реконструкция на вътрешната ВиК мрежа на гр. Етрополе в 

определени участъци по булевардите „Руски“ и „Малък Искър“ и Обособена позиция 2 

„Избор на изпълнител за дейностите по проектиране, строителство и авторски 

надзор(инженеринг) на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Етрополе“, с уникален 

номер в РОП 00099-2012-0015, а на адрес: 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=522201&newver=2 е публикувано 

обявление за възложена поръчка, като за Обособена позиция № 2 за изпълнител е посочено 

ДЗЗД „Воден проект Етрополе”. След проверка в Регистър БУЛСТАТ на адрес: 

http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-

ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-

ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176446535&__overwrite=true&__locale=bg&

__svg=true&__designer=false се установи, че във „Воден Проект Етрополе“ ДЗЗД участват 

следните дружества: „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД, „ВАС МИТ“ ЕООД и „ДОМИ 97“ ООД.  В 

обявлението за възложена поръчка е посочено, че при изпълнението не се предвижда да 

участват подизпълнители. В Регистъра на обществените поръчки няма публикувано 

обявление за изпълнението на договора за обществената поръчка. Освен това, като 

изпълнени дейности в еЕЕДОП участникът е посочил рехабилитация с обща дължина 1 200 

л.м. за клонове от ВиК мрежата на гр. Етрополе, без да е уточнена рехабилитацията на 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685131&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=522201&newver=2
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176446535&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176446535&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176446535&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176446535&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false


 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 5 / 109 

водопровод, канализация или улична мрежа е. Поради това комисията не може да направи 

проверка, дали декларираните дейности са сходни с предмета на обществената поръчка. 
 

- По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на поръчката - 

за специалиста „Контрол на качеството“ е деклариран професионален опит на длъжност 

технически ръководител строителство и опит като контрол на качеството на два обекта.  

Изискването на Възложителя за професионалния опит е, както следва: за специалиста по 

контрол на качеството – професионален опит като специалист контрол на качеството – 

минимум 1 (една) година. Тъй като заеманата длъжност на посоченото лице не е специалист 

„Контрол на качеството“ или еквивалентна, а за декларираните обекти, на които е 

изпълнявал дейността контрол на качеството не са посочени периоди, комисията не може да 

направи проверка за покриване на минимално изискуемия професионален опит от 1 (една) 

година.   

И за тримата експерти от посочения от участника технически персонал липсва 

деклариране на основни функции, съгласно изискванията, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и на стр. 18 от документацията за участие. Поради това комисията е 

възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с поставения от 

Възложителя критерий за подбор. 

- По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - И 

за двата сертификата (за внедрена система за управление на качеството и за внедрена 

система за управление на околната среда) участникът е посочил един и същи номер на 

документа, а за системата за управление на околната среда е посочено удостоверение за 

внедрена система за контрол на качеството БДС EN ISO 9001:2015, което не отговаря 

на поставените в обявлението и документацията минимални изисквания. В еЕЕДОП 

участникът не е предоставил информация, че прилага система за опазване на околната 

среда, съгласно изискванията на Възложителя и следователно не доказва съответствието си 

с този критерий за подбор. Участникът следва да представи в еЕЕДОП коректна 

информация за наличието на внедрена система за управление на околната среда съгласно 

минималните изисквания на възложителя относно внедрена система за управление на 

околната среда, с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за 

регистрация, точно позоваване на документа, обхват на регистрация и период на 

валидност, като попълни изискуемите данни в полето с информация за достъпна безплатно 

информация в част IV, раздел Г на еЕЕДОП. 
Предвид обстоятелството, че Протокол № 1, съдържащ констатациите на комисията, 

съответно указанията й към изисканите от участника допълнителни документи, е връчен на 

негов представител на 18.06.2018 г., което е удостоверено с подписа на лицето – приемател 

на документа върху обратна разписка, от тази именно дата спрямо „КЛИМАТРОНИК“ 

ЕООД е започнал да тече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от 5 (пет) работни дни, 

участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок не 

по-късно от 17:00 часа на 25.06.2018 г. 
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Констатираната липса на допълнително представени нов еЕЕДОП и/или други 

документи от участника „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД по същество следва да бъде счетено за 

неизпълнение на указанията на комисията за отстраняване на установени от нея в 

представения от икономическия оператор еЕЕДОП липси/непълноти в информацията, както 

и несъответствия с изискванията към критериите за подбор в процедурата, одобрени от 

Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на дружеството, подадена за 

участие в настоящата процедура, едновременно с което и неотговаряща на поставените от 

Възложителя критерии за подбор и предварително обявените условия по поръчката. 

 

Обсъдените обстоятелства по-горе, както съвкупно, така и на самостоятелно 

основание обосновават комисията да предложи на Възложителя участникът 

„КЛИМАТРОНИК“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание 

чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП. На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП 

техническото предложение на участника няма да бъде разгледано. 

 

Комисията, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи на участниците, като отвори опаковките по реда на 

постъпването им и установи следното: 

 

1. Участник „БАКС 99“ АД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „БАКС 99“ АД – 3 бр. 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

1.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

- ЕЕДОП е подписан с електронен подпис само от представляващия – Изпълнителния 

директор на дружеството Стефан Стефанов. Освен това, в еЕЕДОП Веселина Стефанова е 

представена като Член на Управителния съвет, а Димитър Стефанов – като Председател на 

Управителния съвет. Съгласно данните в Търговския регистър, дружеството се управлява и 

представлява по едностепенна система от съвет на директорите, тоест посочените лица 

следва да са, съответно: Веселина Стефанова – Член на Съвета на директорите, а Димитър 

Стефанов – Председател на Съвета на директорите. 

Съгласно чл. 40 от ППЗОП лицата, които декларират отсъствието на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1 и чл. 55 от ЗОП са: 

 лицата , които представляват участника или кандидата; 

 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 
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 други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 
В случай на акционерно дружество, каквато е правно-организационната форма на 

участника, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон 

(чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП) 

В тази връзка еЕЕДОП следва да бъде подписан от всички членове на съвета на 

директорите на дружеството, както и в Част II, раздел Б на еЕЕДОП следва да се посочи и 

качеството на подписващия в съответствие с информацията в Търговския регистър. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват 

един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 

различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП 

за всяко лице или за някои от лицата. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗОП, в случаите по чл. 41, 

ал. 1,  когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 

подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект. 

На официалната интернет страница на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“ на 

адрес:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912276&_dad=portal&_schema=PORTAL  

е дадено разяснение относно подписване на електронен ЕЕДОП с електронен подпис от две 

или повече лица, а именно: „Подписването на ЕЕДОП с електронен подпис дава 

възможност за последователно полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да 

се намират на едно и също място, т.е. дистанционно. Това обхваща и случаите на лица, 

ситуирани в чужбина. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише 

отделен ЕЕДОП, независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За 

законосъобразното провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице 

основания за отстраняване за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на 

документите, с които се декларират съответните обстоятелства.“ 
 

- По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние  - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 6) и документацията за участие (стр. 17)  са поставени изрични изисквания 

за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: За удостоверяване на 

поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част 

IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на 

Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит 

на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912276&_dad=portal&_schema=PORTAL
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чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва 

да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, 

трета категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след 

това попълни в полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер 

на полица (или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 
 

- По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на поръчката - 

за техническия ръководител е деклариран професионален опит в сферата на пътното 

строителство: 8 години, но не става ясно дали е като технически ръководител; за 

специалиста по контрол на качеството и специалиста „Здравословни и безопасни условия на 

труд“, които са едно и също лице, е деклариран само стаж на длъжност, свързана с контрол 

на качеството при изпълнение на строителни работи: 5 години. Изискването на Възложителя 

за професионалния опит на минимално изискваните експерти е, както следва: за 

техническия ръководител – професионален опит по специалността (т.е. като технически 

ръководител) - минимум 2 (две) години; за специалиста по контрол на качеството – 

професионален опит като специалист контрол на качеството – минимум 1 (една) година; за 

специалиста „Здравословни и безопасни условия на труд“ –професионален опит като 

длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана еквивалентна позиция) – минимум 1 

(една) година. И за тримата експерти от ръководния състав липсва деклариране на 

професионален опит с посочване на месторабота, период, длъжност и основни функции, 

съгласно изискванията посочени в обявлението за обществената поръчка и на стр. 18 от 

документацията за участие. Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка 

относно съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 
 

- По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда -  

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7 и 8) и документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични 

изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да 

декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване 

на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С 

ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на 

разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи 
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документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и 

периода на валидност.“ и „Забележка: Сертификатите за управление на качеството и 

опазване на околната среда трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), 

участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и 

документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и 

след това да попълни в полетата за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и 

номер на сертификатите (или друг вид позоваване на документа), обхват на регистрация, 

период на валидност. 
 

1.2. В новопредставения еЕЕДОП на „БАКС 99“ АД  по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 Всеки един от членовете на съвета на директорите на дружеството е подписал с 

електронен подпис отделен еЕЕДОП с едни и същи декларирани обстоятелства и в Част II, 

раздел Б на еЕЕДОП е посочено и качеството на подписващите в съответствие с 

информацията в Търговския регистър. 

 

 По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние  - 

Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представения нов еЕЕДОП е попълнена липсващата информация – данни за застрахователя, 

уеб адрес, номер на полица, застрахователно покритие, обхват и период на валидност. По 

този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 
 

 По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на поръчката - 

И за тримата експерти от ръководния състав, минимално изисквани от Възложителя, са 

отбелязани: професионален опит с посочване на месторабота, период и заемана длъжност. 

Декларираните квалификация и професионален опит на експертите съответстват на 

изискванията на Възложителя относно този критерий. 
 

 

 По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за внедрени 

системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В Част IV, 
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Раздел Г на еЕЕДОП е попълнена изискващата се информация, а именно: участникът е 

посочил, че притежава: Сертификат № BG16/93080 за внедрена система за управление на 

качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015 и 

Сертификат № BG16/93079 за внедрена система за управление на околната среда в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015, обхватът и на двата 

сертификата е: „Строителство и рехабилитация на съоръжения от транспортната и 

благоустройствената инфраструктура“. Посочени са данни за издател, уеб адрес, период 

на валидност. По този начин участникът доказва съответствие с изискванията на 

Възложителя по настоящия критерий. 

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са 

отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от 

него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията 

намира, че в представената от „БАКС 99“ АД оферта няма липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в 

нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника „БАКС 99“ АД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 
2. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 Заверено копие на застрахователна полица „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“; 

 Заверено копие на Сертификат № QMS/17932/BG/R за внедрена система за 

управление на качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 

9001:2015; 

 Заверено копие на Сертификат № EMS/17933/BG/R за внедрена система за 

управление на околната среда в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 

14001:2015; 
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 Заверено копие на Удостоверение за валидност № 1 към Сертификат № 

QMS/17932/BG/R и Сертификат № EMS/17933/BG/R 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

- По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 6) и документацията за участие (стр. 17)  са поставени изрични изисквания 

за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на 

поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част 

IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на 

Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит 

на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 

чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва 

да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, 

трета категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след 

това попълни в полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер 

на полица (или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 

 

- По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7 и 8) и документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични 

изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да 

декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване 

на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С 

ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на 

разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и 
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периода на валидност.“ и „Забележка: Сертификатите за управление на качеството и 

опазване на околната среда трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , 

участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и 

документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и 

след това да попълни в полетата за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и 

номер на сертификатите (или друг вид позоваване на документа) обхват на регистрация, 

период на валидност. 
 

2.2. В новопредставения еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД  по 

отношение на горните обстоятелства, се констатира следното: 
 По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние  - 

Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представения нов еЕЕДОП е попълнена липсващата информация – данни за застрахователя, 

уеб адрес, номер на полица, лимити на отговорност, застрахователно покритие, обхват  и 

период на валидност. Посочените данни съответстват на приложеното заверено копие на 

полицата и по този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В 

Част IV, Раздел Г на еЕЕДОП е попълнена изискващата се информация, а именно: 

участникът е посочил, че притежава: Сертификат № QMS/17932/BG/R за внедрена система 

за управление на качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 

9001:2015 и Сертификат № EMS/17933/BG/R за внедрена система за управление на околната 

среда в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015, обхватът и 

на двата сертификата е: „Изпълнение на проекти в страната и чужбина. Консултантска и 

инженерингова дейност. Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на 

строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; 

автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; трамвайни, тролейбусни 

линии и съоръжения към тях; ж.п. линии вкл. сгради и съоръжения; летища вкл. сгради и 

съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища вкл. сгради и 
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съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и 

разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, 

газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; хидротехнически, 

хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни 

съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и 

закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации; 

електрически, електронни и далекосъобщителни мрежи; реставрация на културни 

ценности. Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе 

обекти. Специализирани строителни дейности (събаряне, разрушаване, земни работи и 

др.). Довършителни строителни дейности, озеленяване.“ Посочени са данни за издател, уеб 

адрес, период на валидност. Декларираната информация съответства на приложените 

заверени копия на сертификатите, като по този начин участникът доказва съответствие с 

изискванията на Възложителя по настоящия критерий.  

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са 

отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от 

него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията 

намира, че в представената от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД оферта няма липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 

фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 

условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания 

за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

3. Участник „НАР“ ООД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „НАР“ ООД 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 
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3.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

- В Част II, раздел А на еЕЕДОП в поле „Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната 

държава членка?“ е посочен отговор „НЕ“. В това поле следва да бъде маркиран отговор 

„ДА“. 

  

- В Част II, раздел Б на еЕЕДОП са посочени името и адреса само на единия 

управител – Лютви Селим Али, като лице, упълномощено да представлява икономическия 

оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. Следва 

да бъдат посочени данни и за другия представител на дружеството. Същевременно, еЕЕДОП 

е подписан с електронен подпис от другия управител – Нурташ Юсеин Юсеин.  Следва 

еЕЕДОП да бъде подписан от всеки един от представляващите участника лица. 
 

- По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 6) и документацията за участие (стр. 17) са поставени изрични изисквания 

за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: За удостоверяване на 

поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част 

IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на 

Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит 

на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 

чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва 

да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, 

трета категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5), участникът следва да посочи 

минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като след 

наименованието на застрахователя допълни с данни за: номер на полица (или друг вид 

позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 
 

- По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на поръчката - 

И за тримата експерти от ръководния състав липсва посочване на основните функции при 
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изпълнение на съответните длъжности, съгласно изискванията посочени в обявлението за 

обществената поръчка и на стр. 18 от документацията за участие. Участникът следва да 

попълни и изискваната информация за основните функции на експертите, за да се спази 

изискването на Възложителя. 

 

- По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7 и 8) и документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични 

изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да 

декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване 

на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С 

ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на 

разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и 

периода на валидност.“ и „Забележка: Сертификатите за управление на качеството и 

опазване на околната среда трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , 

участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и 

документацията информация, като в  съответните полета „Издаващ орган“  след данните за 

издателя на сертификата посочи номер на сертификатите (или друг вид позоваване на 

документа), обхват на регистрация, период на валидност. 
 

3.2. В новопредставения еЕЕДОП на „НАР“ ООД  по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 Участникът се е съобразил с указанията на комисията и в Част II, раздел А на 

еЕЕДОП в поле „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни в съответната държава членка?“ е посочен отговор „ДА“.  
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 В Част II, раздел Б на еЕЕДОП са посочени данни и за двете лица, 

представляващи участника. На електронния носител са приложени еЕЕДОП, подписани с 

електронен подпис и от двамата управители – Лютви Селим Али и Нурташ Юсеин Юсеин.  

 По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние - 

Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представения нов еЕЕДОП е попълнена липсващата информация – данни за застрахователя, 

уеб адрес, номер и вид на полицата, срок на валидност. С така декларираните данни 

участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на 

поръчката - И за тримата експерти от ръководния състав са посочени основните функции 

при изпълнение на съответните длъжности. По този начин участникът е спазил изискванията 

на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие относно този 

критерий.  

 По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда  - В 

Част IV, Раздел Г на еЕЕДОП е попълнена изискващата се информация, а именно: 

участникът е посочил, че притежава: Сертификат № 33049/15/S за внедрена система за 

управление на качеството и Сертификат № EMS-6111/S  за внедрена система за управление 

на околната среда, обхватът и на двата сертификата е: „Строителство и строително – 

монтажни работи“. Посочени са данни за издател, уеб адрес, период на валидност. По този 

начин участникът доказва съответствие с изискванията на Възложителя по настоящия 

критерий.  

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са 

отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от 

него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията 

намира, че в представената от „НАР“ ООД оферта няма липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в 

нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
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На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника „НАР“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

4. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП-и на „БГНОВА“ АД; на „ПЪТИЩА И 

МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 

 Заверени копия на застрахователни полици „Професионална отговорност“ по чл. 

171, ал. 1 от ЗУТ на „БГНОВА“ АД и на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД 

 Заверени копия на Сертификати за внедрена система за управление на качеството 

ISO 9001:2008 на „БГНОВА“ АД и ISO 9001:2015 на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД; 

 Заверени копия на Сертификати за внедрена система за опазване на околната 

среда ISO 14001:2004 на „БГНОВА“ АД и ISO 14001:2015 на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ 

ЕООД 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

4.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП-ите, 

а именно:  

- По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние - 

Участникът „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, като член на Обединението, който също ще е 

ангажиран с изпълнение на СМР, не е посочил всички необходими данни, изисквани от 

Възложителя. В обявлението (стр. 6) и документацията за участие (стр. 17) са поставени 

изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва 

да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: За 

удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна 

сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в 

ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, 

т.5,  за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 

от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен 

документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните 

полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката 

са втора група, трета категория строежи).“ С цел извършване на преценка от страна на 

комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор 

и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация 

(ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, 

т.5), участникът би могъл да посочи тази информация, като маркира с „ДА“ съответното 

поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в полето/ата за 

Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг вид 
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позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 
 

- По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на поръчката - 

И за тримата експерти от ръководния състав липсва посочване на основните функции при 

изпълнение на съответните длъжности, съгласно изискванията посочени в обявлението за 

обществената поръчка и на стр. 18 от документацията за участие. В еЕЕДОП-ите на 

Обединението и на „БГНОВА“ АД следва да бъде попълнена и изискваната информация за 

основните функции на експертите, за да се спази изискването на Възложителя. 
 

- По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В 

еЕЕДОП-ите на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА 

ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД не са посочени всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7 и 8) и документацията за участие (стр. 19) има изрично изискване за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

Тъй като дейности по строителство ще бъдат изпълнявани и от двамата партньори в 

Обединението, изискването следва да бъде доказано и от двамата членове. С цел извършване 

на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от 

Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва 

да се посочи тази информация (част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), в еЕЕДОП за „ПЪТИЩА 

И МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД би могло да се 

посочи тази информация, като се маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и 

след това бъдат попълнени в полетата за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, 

вид и номер на сертификатите (или друг вид позоваване на документа) обхват на 

регистрация, период на валидност. 
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4.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на участника по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние - 

Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представения нов еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е попълнена липсващата 

информация – данни за застрахователя, уеб адрес, номер и вид на полицата, срок на 

валидност. Посочените данни съответстват на приложените заверени копия на полиците и на 

двамата членове в Обединението и по този начин участникът покрива минималните 

изисквания за икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя за 

настоящата обществена поръчка. 

 

 По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на 

поръчката  - В еЕЕДОП-ите на Обединението и на „БГНОВА“ АД и за тримата експерти от 

ръководния състав са посочени основните функции при изпълнение на съответните 

длъжности. По този начин участникът е спазил изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие относно този критерий.  

 По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда  - В 

Част IV, Раздел Г на еЕЕДОП-ите е попълнена изискващата се информация, а именно: в 

еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД са посочени: Сертификат № BG15/91356.00 за 

внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, Сертификат № 

BG 12/74356 за внедрена система за опазване на околната среда по ISO 14001:2004 и двата с 

обхват: „Строителство, реконструкция, ремонт, поддържане и проектиране на: пътища и 

пътни съоръжения; улици и инфраструктурата около тях; вътрешни и външни ВИК 

проводи (мрежи) и хидротехнически съоръжения, сгради, спортни съоръжения. 

Ландшафтно оформяне и озеленяване, производство на инертни материали; производство 

на бетонови смеси и изделия от тях, производство на асфалтобетон, производство на 

битумни продукти. Управление на дейностите по изпълнение принадлежности по пътя, 

вертикална сигнализация, предпазни системи (еластична ограда и бетонови елементи), 

полагане на хоризонтална пътна маркировка.“;  и Сертификат № BG.121277Е/U за внедрена 

система за опазване на околната среда по ISO 14001:2015 с обхват: „Строителство, 

реконструкция, ремонти и поддържане на: пътища и пътни съоръжения; улици и 

инфраструктурата около тях; вътрешни и външни ВИК проводи (мрежи) и 

хидротехнически съоръжения, сгради, спортни съоръжения. Ландшафтно оформяне и 

озеленяване. Управление на дейностите по изпълнение принадлежности по пътя, 

вертикална сигнализация, предпазни системи (еластична ограда и бетонови елементи), 

полагане на хоризонтална пътна маркировка.“ Посочени са данни за издател, уеб адрес, 

период на валидност. Декларираната информация съответства на приложените заверени 

копия на сертификатите. По този начин участникът доказва съответствие с изискванията на 

Възложителя по настоящия критерий.  
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В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП-и, в които са 

отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от 

него еЕЕДОП-и и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията 

намира, че в представената от ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД оферта 

няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 

негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

5. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

5.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

- В Част II, раздел Б на еЕЕДОП за представителите на икономическия оператор: 

Борислав Борисов – Прокурист, Цветелина Гигова – Член на Съвета на директорите и 

Светла Руева – Член на Съвета на директорите са посочени дати на раждане – 24.04.2018 г. и 

за трите лица. Така посочената дата на раждане на всяко от лицата води до извод за липса на 

дееспособност за подписване на представения еЕЕДОП. Участникът следва да посочи 

коректни данни относно датата на раждане на всяко от лицата. 
 

- В Част III, раздел Г на еЕЕДОП е маркиран отговор „ДА“ в поле „Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка?“. Едновременно с това в поле „Опишете 

предприетите мерки“ са декларирани следните обстоятелства: „“Пътинженеринг – М“ АД 

декларира, че: 1.Не е свързано лице, по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби 
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на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, с други участници в обществената поръчка; 2. Не е лице по чл. 

3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); 3. Няма присъда за  престъпления по чл. 194 –208, чл.213а - 217, 

чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 от НК и присъда за престъпления, аналогични на тези по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трети страни; 4. Няма свързаност по 

смисъла на §2, т. 44 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата; 1. Не е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Не е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 3. Не попада в изключенията 

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

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); 4. Не е свързано лице 

с друг участник в същата процедура.“  

На официалната интернет страница на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“ на адрес:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912342&_dad=portal&_schema=PORTAL 

е дадено разяснение за предоставяне на информация в еЕЕДОП, относно националните 

основания за отстраняване: „Липсата на обстоятелства, свързани с националните 

основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. 

При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и 

евентуално предприетите мерки за надеждност. Националните основания за 

отстраняване следва да бъдат посочени от възложителя в документацията за участие. За 

тях не е предвидено да бъдат описани в образеца на ЕЕДОП, подготвен от възложителя, 

независимо дали е на хартия или в електронен вид.“ 

Декларираните по избрания от участника начин данни имат противоречив характер – от 

една страна е посочено, че за участника се прилагат специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, а от друга е посочено с изричен текст за всяко от тези основания, че не се 

прилагат за участника.  

Във връзка с горното, в случай че за участника не са налице съответните национални 

основания за отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за настоящата 

обществена поръчка, в Част III, раздел Г на еЕЕДОП в поле „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка?“, следва да бъде маркиран отговор „НЕ“, който 

се отнася за всички обстоятелства, посочени от Възложителя.  
 

- По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на поръчката - 

за техническия ръководител е деклариран професионален опит от 3 години, 1 месец и 2 дни 

на длъжност „Инженер ПТО“, като е посочен професионален опит като технически 

ръководител в изпълнението на сходни с предмета на поръчката обекти. Изискването на 

Възложителя е – професионален опит по специалността (т.е. като технически ръководител) - 

минимум 2 (две) години. Тъй като заеманата длъжност на посоченото лице, описана в 

ЕЕДОП и за която е дадена информация за период на изпълнение, не е на технически 

ръководител, а за декларираните обекти, на които е изпълнявал дейността технически 

ръководител не са посочени периоди, комисията е възпрепятствана да направи проверка 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912342&_dad=portal&_schema=PORTAL
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относно съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и в 

частност – дали предложеният експерт е изпълнявал функциите на технически ръководител 

за период от минимум 2 (две) години. 
 

5.2. В новопредставения еЕЕДОП на участника по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 Участникът се е съобразил с указанията на комисията и в Част II, раздел Б на 

еЕЕДОП за представителите на икономическия оператор: Борислав Борисов – Прокурист, 

Цветелина Гигова – Член на Съвета на директорите и Светла Руева – Член на Съвета на 

директорите са посочени коректни данни относно датата на раждане на всяко от лицата  

 в Част III, раздел Г на еЕЕДОП в поле „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка?“, е маркиран отговор „НЕ“, следователно за 

участника не са налице всички основания за отстраняване, посочени от Възложителя в 

обявлението и документацията за участие.   

 По отношение на декларирания експертен екип за изпълнение на 

поръчката- за предложения технически ръководител е посочена необходимата информация, 

изискана от комисията в Протокол № 1, като след направена проверка се установи, че 

посоченият експерт притежава квалификация и професионален опит, съответстващи на 

изискваните от Възложителя.  

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са 

отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от 

него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията 

намира, че в представената от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД оферта няма липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 

фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 

условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания 

за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

6. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 
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Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

6.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

- По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 6) и документацията за участие (стр. 17) са поставени изрични изисквания 

за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на 

поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част 

IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на 

Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит 

на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 

чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва 

да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, 

трета категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след 

това попълни в полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер 

на полица (или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 
 

- По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда   - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7 и 8) и документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични 

изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да 

декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване 

на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С 
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ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на 

разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и 

периода на валидност.“ и „Забележка: Сертификатите за управление на качеството и 

опазване на околната среда трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника 

с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на 

Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), 

участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и 

документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и 

след това да попълни в полетата за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и 

номер на сертификатите (или друг вид позоваване на документа) обхват на регистрация, 

период на валидност. 
 

6.2. В новопредставения еЕЕДОП на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД  по 

отношение на горните обстоятелства, се констатира следното: 
 По отношение на изискването на икономическо и финансово състояние  - 

Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представения нов еЕЕДОП е попълнена липсващата информация – данни за застрахователя,  

номер на полица, застрахователно покритие, обхват  и период на валидност. По този начин 

участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В 

Част IV, Раздел Г на еЕЕДОП е попълнена изискващата се информация, а именно: 

участникът е посочил, че притежава: Сертификат № BG.121259Q/U за внедрена система за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 и Сертификат № BG.121259E/U за 

внедрена система за опазване на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, с обхват на 

двата сертификата: „Изграждане на пътища и пътни съоръжения, консултации и 

инженеринг. Производство, изпитване и търговия със строителни материали и продукти. 

Ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища. производство на битумна емулсия“. 

Посочени са данни за издател и период на валидност. По този начин участникът доказва 

съответствие с изискванията на Възложителя по настоящия критерий. 
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В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са 

отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от 

него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията 

намира, че в представената от „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД оферта няма липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 

фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 

условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания 

за участие в процедурата. 
 

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята 

работа в 17:00 часа на 27.06.2018 г. 

 

----------------------------------------------------------IIIII-------------------------------------------------------- 

 

На 17.10.2018 г. от 14:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работата в закрито заседание. 

 

Със Заповед № 466/23.07.2018 г. на Кмета на Община Вършец първоначалният срок за 

работа на комисията, назначена със Заповед № 237/27.04.2018 г., е удължен със 100 (сто) 

работни дни. 

 

В деловодството на Община Вършец е заведено писмо с вх. № 70 00-531 от 16.10.2018 

г. от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, адресирано до Председателя на комисията, с което 

участникът уведомява за промяна в следните обстоятелства: 

 Заличено е лицето Мирослав Калчев Манолов като Председател на 

Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството; 

 За Председател на Управителния съвет на дружеството е избрана Десислава 

Иванова Любенова; 

 Дружеството се представлява пред трети лица самостоятелно от Изпълнителния 

директор Боян Стоянов Делчев 

 

 

Приложен e еЕЕДОП, в който са отразени новонастъпилите обстоятелства. 
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След извършен преглед на информацията в еЕЕДОП на участника, комисията взе 

единодушно решение да приеме за сведение постъпилите допълнителни документи и да ги 

приложи към досието на обществената поръчка. 

 

След направена проверка относно изтичащите срокове на валидност на офертите на 

участниците, комисията предлага на Възложителя да отправи покана до тях да удължат 

първоначално представения срок на валидност на подадените от тях оферти за период от 6 

(шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите за участие в процедурата. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята 

работа в 15.30 часа на 17.10.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 

24.10.2018 г. от 11:00 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------- 

 

На 24.10.2018 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работата в закрито заседание. 

 

С писмо изх. № 70 00 – 539 от 18.10.2018 г., адресирано до всички участници, е 

отправена покана, в срок от 5 (пет) календарни дни от получаването му, да удължат срока на 

валидност на офертите си за период от 6 (шест) месеца. Поканата е изпратена до всички 

участници в процедурата по електронен път по реда на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) на посочените в офертите на участниците 

електронни пощи, като писмото е подписано с електронен подпис. Съгласно разпечатката от 

официалния имейл на Община Вършец – admin_varshetz@mail.bg, писмото е изпратено на 

участниците, както следва: 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - tracegroup@tracebg.com , на дата: 18.10.2018 г. в 15:49 часа; 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД – на електронната 

поща, посочена в офертата на участника - office@bgnovaad.com , на дата: 18.10.2018 г. в 

15:51 часа; 

 Участник „МИКРА – КМ“ ЕООД – на електронната поща, посочена в офертата 

на участника - mikra_mail@abv.bg , на дата: 18.10.2018 г. в 15:52 часа; 

 Участник „НАР“ ООД – на електронната поща, посочена в офертата на 

участника - office@nar.bg , на дата: 18.10.2018 г. в 15:53 часа; 

 Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД – на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - karotreiding@abv.bg , на дата: 18.10.2018 г. в 15:54 часа; 

 Участник „БАКС 99“ АД – на електронната поща, посочена в офертата на 

участника - baks99@dir.bg , на дата: 18.10.2018 г. в 15:55 часа; 

 Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД – на електронната поща, 

посочена в офертата на участника - garant90@abv.bg , на дата: 18.10.2018 г. в 15:56 часа; 
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 Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД – на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - roadm@net-surf.net , на дата: 18.10.2018 г. в 15:57 часа; 

 Участник „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД – на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - building@climatronic.bg , на дата: 18.10.2018 г. в 15:58 часа; 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД – на електронната поща, 

посочена в офертата на участника - amhemus@amhemus.eu , на дата: 18.10.2018 г. в 15:59 

часа; 

 

В посочения срок в деловодството на Община Вършец са постъпили документи от 

участниците, както следва: 

 Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД – заведена в деловодството с вх. № 

70 00-543 от 19.10.2018 г., съдържаща декларация за удължаване срока на валидност на 

офертата с указания от Възложителя срок. 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД – изпратена по e-mail, 

заведено в деловодството с вх. № 70 00-544 от 19.10.2018 г., съдържаща декларация от 

представляващия обединението за удължаване срока на валидност на офертата с указания от 

Възложителя срок, подписана с електронен подпис. Същата на хартиен носител е постъпила 

в деловодството на Община Вършец на 23.10.2018 г. 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – заведена в деловодството с вх. № 70 00-

545 от 22.10.2018 г., съдържаща заявление за удължаване срока на валидност на офертата с 

указания от Възложителя срок. 

 Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД – заведена в деловодството с вх. № 70 00-

546 от 22.10.2018 г., съдържаща придружително писмо и декларация за удължаване срока на 

валидност на офертата с указания от Възложителя срок. 

 Участник „НАР“ ООД – изпратена по e-mail, заведено в деловодството с вх. № 

70 00-547 от 22.10.2018 г., съдържаща заявление за удължаване срока на валидност на 

офертата с указания от Възложителя срок.  

 Участник „МИКРА – КМ“ ЕООД – заведена в деловодството с вх. № 70 00-548 

от 22.10.2018 г., съдържаща придружително писмо и декларация за удължаване срока на 

валидност на офертата с указания от Възложителя срок. 

 Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД – изпратена по e-mail, 

подписана с електронен подпис и на хартиен носител в оригинал, заведена в деловодството с 

вх. № 70 00-550 от 22.10.2018 г., съдържаща декларация за удължаване срока на валидност 

на офертата с указания от Възложителя срок. 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД – заведена в деловодството с 

вх. № 70 00-551 от 23.10.2018 г., съдържаща придружително писмо и декларация за 

удължаване срока на валидност на офертата с указания от Възложителя срок. 

 

mailto:roadm@net-surf.net
mailto:building@climatronic.bg
mailto:amhemus@amhemus.eu
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Във връзка с горните констатации, комисията взе единодушно решение да приеме 

постъпилите допълнителни документи и декларациите за удължаване срока на валидност на 

офертите на цитираните участници и да ги приложи към досието на обществената поръчка. 

 

До изтичането на указания от Възложителя срок, както и до датата на настоящото 

заседание на комисията, в деловодството на Общинска администрация – Вършец не са 

постъпвали и завеждани в деловодната система на Възложителя потвърждения за 

удължаване срока на валидност на офертите от следните участници:  „КЛИМАТРОНИК“ 

ЕООД и „БАКС 99“ АД. 

Видно от датата на изпращане на писмо изх. № 70 00 – 539 от 18.10.2018 г, срокът за 

представяне на потвърждения за удължаване срока на валидност на офертите е бил 

23.10.2018 г. 

В ЗОП е предвиден начин на обмен на информацията по електронен път при условията 

и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

(ЗЕДЕУУ). В офертите на всички участници са посочени електронни пощи, с което те по 

недвусмислен начин обявяват, че са съгласни да получават изявления в електронна форма и 

в съответствие с условията на възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗЕДЕУУ е посочено, че 

потвърждаване на получаването на електронното изявление не е необходимо, за да се смята, 

че е получено от адресата. В разпоредбата на чл. 9 и чл. 10 от ЗЕДЕУУ е отразено, че 

електронното изявление е изпратено с постъпването му в посочената от адресата 

информационна система. 

Според чл. 2, ал. 1 от ЗЕДЕУУ „електронно изявление е словесно изявление, 

представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и 

представяне на информацията“. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕУУ „Електронен документ е 

електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 

идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния 

пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан 

по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014“. Чл. 3, т. 35 на Регламент (ЕС) № 910/2014 гласи, 

че: „електронен документ“ означава всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, 

по – специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис“. В чл. 3, ал. 2 от 

ЗЕДЕУУ е отразено, че писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен 

документ, съдържащ електронно изявление. В тази връзка, може да бъде направен изводът, 

че е спазено изискването на ЗЕДЕУУ, тъй като изпратеният на участниците имейл, може да 

бъде възпроизвеждан (чрез общоприети стандарти за разчитане, преобразуване и 

представяне на информацията) без помощта на технически средства (валиден сертификат и 

електронен подпис) и е спазено изискването на ЗОП комуникацията да се извършва в 

писмена форма. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, електронното изявление е получено с постъпването 

му в дадените от адресатите информационни системи, а именно електронните пощи, 

посочени на офертите на участниците. Датата, на която е постъпило електронно съобщение 

в посочените от адресатите електронни системи, е 18.10.2018 г. Това означава, че в момента, 

в който се генерира съобщение, че изявлението е постъпило в информационните системи на 

адресатите, а именно: 18.10.2018 г., същото се счита за получено от тях. 

В този смисъл влязло в сила Решение № 01 от 10.01.2017 година на Комисията за 

защита на конкуренцията, Решение № 578 от 30.05.2017 година по преписка № КЗК-
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396/26.04.2017 година и Определение № 5978 от 29.04.2011 година на Върховен 

административен съд на Република България. 

 

Посочените обстоятелства обосновават комисията да предложи на Възложителя 

участникът „БАКС 99 “ АД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание 

чл. 107, т. 1, предложение последно, във връзка с Част Първа, Раздел III., т.9.3. (стр. 7) 

и Част Втора, Раздел I, т. 2.5.4. (стр. 13) от документацията за участие.  

 

II.  В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от 

нея изводи по отношение съответствието на представените от участниците 

документи, относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за 

участие, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните 

участници: 

 

1. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

2. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 

3. Участник „МИКРА – КМ“ ЕООД 

4. Участник „НАР“ ООД 

5. Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД 

6. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

7. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

8. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята 

работа в 12.30 часа на 24.10.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 

26.10.2018 г. от 10:30 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------- 

 

На 26.10.2018 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работата в закрито заседание. 

 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, описани в Раздел IV. Съдържание на офертата от документацията за 

участие; изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни 

документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, 

предмет на поръчката. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява 

дали същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. При 

проверката, комисията констатира следното: 

  

1. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
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Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 

със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа – 2 години. 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1 По точка МЕ1: 

В точка 1.1 „Подробно описание на предмета на обществената поръчка“, участникът е 

направил подробно описание на предмета на поръчката. Описани са по отделно проектните 

решения на всяка една улица. 

В точка 1.2 „Начин и последователност на извършване на работите и дейностите - Описание 

на организацията на работите, съгласно графика на договора“, участникът е описал, че 

предложеният подход за изпълнение на дейностите, работните методи за изпълнение на 

СМР, както и методите на изпитване ще бъдат в съответствие с българските и възприетите у 

нас европейски стандарти. 

В същата точка, участникът е посочил, че технологичната последователност и 

взаимообвързаността на дейностите се основават на: 

- принадлежността на съответната дейност към ремонтните или 

новоизпълнявани работи; 

- принадлежността на съответната дейност към дадена технологично 

специализирана група работи  

- действащите технически норми, Правилата за изпълнение на СМР и 

изискванията на действащата Техническа спецификация на АПИ; 

- указанията на Възложителя, описани в Тръжните книжа. 

В изложението за Графикът на договора, участникът е посочил, че същият е 

съобразен с технологичната последователност на процесите и одобрените дейности. 

Графикът на участника включва: 

- Време за изпълнение на СМР, на отделните групи СМР и етапи, на обекта 

като цяло; 

- Последователността на отделните операции и дейности; 

- Необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност. 

В точка 1.3 „Етапи на изпълнение“, участникът е описал етапите на изпълнение на обекта: 
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 Етап I - Подготвителен период; 

 Етап II - Строителен период; 

 Етап III - Почистване на строителната площадка и предаване на обекта; 

 Етап IV – Гаранционно обслужване на строежа 

Посочена е продължителност на отделните етапи на изпълнение на обекта.  

В точка 1.3.2  „Подробно описание на отделните дейности по етапи на изпълнение“. 

Описани са подейностите и задачите на отделните етапи. 

В изложението на точка 2.“Технология на изпълнение на всички  видове СМР в обхвата на 

обществената поръчка и обекта“, участникът е направил следното предложение: 

 Организация на строителния процес; 

 Земни работи; 

 Отстраняване на компрометираните настилки; 

 Изпълнение на трошенокаменни настилки; 

 Ремонт на улични оттоци и повдигане на шахти; 

 Полагане на бетонови бордюри; 

 Полагане на биндер пласт; 

 Полагане на износващ пласт; 

 Полагане на тротоарни плочи; 

 Сигнализация с пътни знаци и маркировка. 

В точка 2.1 „Технология и взаимовръзка на изпълнение на всички видове  СМР в обхвата на 

обекта“, участникът е направил описание и взаимовръзка на всички видове строително- 

монтажни дейности, в обхвата на обекта, а технологичната последователност е описана в 

точка 3. 

4.2 По точка МЕ2: 

В точка 1. „Организация на човешките ресурси“, участникът е посочил, че при всички 

дейности свързани с изпълнението на строително - монтажните работи, свързани с 

дейностите по изпълнение на договора, ще взeмe участие квалифициран ръководен 

технически и изпълнителен персонал, с многогодишен опит в изпълнението на аналогични 

проекти. 

Участникът е посочил ключови експерти, които ще използва за изпълнение на обекта:  

* Ръководител обект – Неключов експерт 1 /НЕ1/; 

* Технически ръководител на обекта – Ключов експерт 1 /КЕ1/; 

* Специалист „Контрол на качеството“ - Ключов експерт 2 /КЕ2/; 

* Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ -  Ключов експерт 3 /КЕ3/; 

В Таблица 1 са описани подробно задачи и отговорности, съгласно дейностите в обхвата на 

поръчката и отделните задачи и под – задачи за всеки един от ключовите експерти. 

В допълнение към таблицата са посочени двама неключови експерти – Експерт по опазване 

на околната среда и механизацията и Ръководител ПТО, на които също са вменени  задачи и 

отговорности, съгласно дейностите в обхвата на поръчката. 

Представена е условна йерархична схема. 
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Разпределението на работната ръка е описано в т.2.4 „Работен екип за изпълнение на 

строителството“. В изложението по настоящата точка в таблична форма участникът е 

представил звената, които ще използва за изпълнение на видовете СМР. Посочени са 

длъжност и квалификация, задължения и отговорности, както и времево разпределение на 

ангажиментите. Участникът е посочил, че ще използва следните звена за изпълнение на 

обекта: Звено Пътни работи, Звено Асфалтови работи, Звено Общи работници.  

Представена е условна схема на организация и субординация на работната ръка. 

Предвиденият технически ресурс за изпълнение на обекта е представен в т 3. „Организация 

и мобилизация на техническите ресурси“, където участникът е посочил машини, оборудване 

и механизация, които ще използва, съгласно изискванията на Възложителя.  

Представена е организация на материалните ресурси и доставките. 

4.3 По точка МЕ3: 

В изложението т. 1. „Комуникация и координация с участниците в строителния процес“, 

участникът е направил обосновка на процесите по управление на комуникацията и е 

дефинирал участниците в комуникационния процес на обекта, а именно: Възложител; 

Строител; Строителен надзор; Проектант; Представители на държавни институции; 

Представители на общински институции;  

Участникът е дефинирал, че при изпълнение на строителството се използва похвата на 

„Планиране на комуникациите“ при който се спазват комплекс от дейности. 

В схематичен вид е описан начина на комуникация с Възложителя. 

Участникът е посочил две форми на комуникация – вербална и невербална. 

Направено е подробно описание на работните срещи, като начин на комуникация и успешно 

изпълнение на обекта. 

В т. 2 „Координация и съгласуване на дейностите“, участникът е направил подробно 

описание за начина на координиране на работата между Възложител, Изпълнител и 

Консултант на обекта. Представена е схема на комуникационните канали. Представени са 

варианти на прекъсване на комуникацията и нейното възстановяване, респективно със 

съставяне на акт образец 10 и акт образец 11. 

В т. 3  „Вътрешно фирмената организационна координация на работните звена и отделните 

човешки ресурси“ направен подробен анализ на координацията и комуникацията между 

отделните звена и ангажирани ключови експерти на изпълнителя. 

 

4.4 По точка МЕ4: 

В направеното изложение към по точка А на  „Организиране на работния процес“, 

участникът е посочил, че за удобство на гражданите и намаляване на негативния социален 

ефект от изпълнението на строителните работи, ремонтът на пътя ще се извършва на 

работни участъци върху една пътна лента, за да не се ограничава достъпа, за които е 

разработен проект за временна организация на автомобилното движение.  

 и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й, участникът е описал, че при остра необходимост за бърз 

достъп на транспортните средства на посочените държавни и общински служби, в зоната на 

обекта, ще се отвори портата за „вход/изход“ на оградената зона, както и ако има 

необходимост от достъп на пожарни автомобили и на Бърза помощ, за да се осигури 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 33 / 109 

кратковременен достъп на същите до точка, намираща се в зоната на строителните работи. 

Представени са схеми с описания. 

В направеното изложение към „Информиране на постоянно и временно пребиваващите 

граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“, 

участникът е направил изложение по двата компонента А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката: 

Участъците за ремонт обхващат територии с наличие на жилищна част и търговска част, и 

маршрути на превозни средства със специален режим (на спешна медицинска помощ и др.). 

В тази връзка изпълнителят през целия период на строителство ще осъществява гъвкава 

политика по отношение на навременно осведомяване на живущите и преминаващите лица за 

това в кои зони от участъка предстои да се работи и респективно какви са обходните 

маршрути за автомобилите и пешеходците и предстоят ли временни спирания на комунални 

услуги. 

 и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й участникът е описал обстойно следните компоненти: 

 Залепване на обяви предупреждение за обитателите поне два дни преди 

стартиране на подготвителните работи по предстоящия работен етап с цел преместване на 

лични МПС (при необходимост); 

 Съгласувано с Възложителя или упълномощено от него лице, осъществяване на 

контакт със собственици на елементи, които предстои да бъдат демонтирани (при 

необходимост ); 

 Публикуване на обява в сайтовете на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ВиК“ ООД 

и Мобилни и TV оператори, в случай на временно спиране на услугите, които предлагат с 

посочени: засегнат район и очакван период, след който следва да бъде възстановена 

услугата; 

 Монтиране на временни табели и пътни знаци на указаното в проекта отстояние 

от строителната площадка, преди започване на работата във всеки етап; 

 Постоянно комуникиране и обсъждане с Възложителя и неговите представители 

за намиране на подходящ формат за информиране на населението и предприемане на мерки 

за намаляване на потенциалното въздействие върху удобствата и спокойствието им за 

всички свързани с проекта дейности, които по преценка на Изпълнителя биха предизвикали 

негативен социален ефект. 

4.5 По точка МЕ5: 

В направеното изложение „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи 

с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“ от направеното 

изложение, участникът е направил изложение по двата компонента А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката: Основна мярка за недопускане на отклонение от 

изпълнението е контрол по спазване на изискванията в инструкциите и процедурите. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 34 / 109 

Участникът е посочил, че при зареждане с горива на място на строителната площадка ще се 

предприемат две групи от мерки – технически и организационни. Техническите мерки 

включват използване на подвижна техника с цистерни за зареждане с гориво, които да са 

сертифицирани по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по 

шосе ADR, да са снабдени със система за автоматична защита от преливане, система за 

заземяване и система за отвеждане на горивните пари обратно в резервоара.  

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й: 

При възникване на аварийни ситуации се действа съгласно Аварийния план като някои от 

мерките могат да бъдат наличие на абсорбенти за попиване на изтичащи течности или 

наличие на вана за улавянето им, както и наличие на съоръжения за гасене на пожари. 

В направеното изложение „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 

изпълнение на поръчката“, участникът е направил изложение по двата компонента А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката:  

Ще бъдат спазвани всички действащи в страната закони, норми, правилници и разпоредби 

относно нивата на запрашеност и мерките за защита и предотвратяване на превишаването на 

допустимите нива на прах във въздуха. При извършване на строително-монтажните работи 

строителните площадки ще се ограждат, където е подходящо, като едно от предимствата на 

това ще бъде да се ограничи в известна степен прехвърлянето на големи количества прах 

извън определения район. 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й: 

Конкретизирани, предложените мерки са: 

 Предварително съгласуване с експлоатационните дружества за 

местоположението на подземна инфраструктура; 

 При необходимост изместване или направа на обходна връзка на 

експлоатационната мрежа до приключване на ремонта и възстановяване на първоначалното 

захранване; 

 Осигуряване на ел.генератори при спиране на електрозахранването; 

 Осигуряване на водоноски за нуждите на местното население при необходимост; 

 Приобектовият склад ще бъде запасен с необходимите количества материали и 

при наличие на екипи с цел своевременно отстраняване на възникнали евентуални аварии; 

 Незабавно отстраняване на причините за спиране на достъпа до комунални 

услуги, след постъпване на сигнала, чрез въведената система за реакция (уведомяване) при 

възникване на дефект или авария; 

 Ще бъде използвано охранителното видеонаблюдение и за мониторинг и контрол 

на условията, при които живеят и работят гражданите от района на строителните дейности. 
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В направеното изложение към „Управление на генерираните строителни отпадъци в 

процеса на строителство“,  участникът е направил изложение по двата компонента А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Участникът е описал, че дружеството 

е внедрило система за управление на отпадъците като ще има отговорно лице за правилното 

изпълнение на дейностите по управлението. Ще бъдат предприети мерки за предотвратяване 

и/или ограничаване на замърсяването на околната среда, както и спазване на Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Вършец. 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й:  

Участникът е направил описание на следните основни елементи 

 Негативни последствия от строителството върху околната среда 

 Недопускане изнасяне на замърсени почви и строителни отпадъци извън 

строителна площадка  по уличната мрежа 

 Осигуряване на химически тоалетни и постоянното им обслужване и др. 

 

4.6 По точка МЕ6: 

Представеният от участника график е направен под формата на Диаграма на Гант, 

придружен е от диаграма на работната ръка и механизацията.  Графикът отразява 

поетапността на изпълнение на обекта по дейности и задачи. Участникът е посочил етапите 

съобразно изложението в техническото предложение. Графикът съдържа информация за 

начало и край на обекта, продължителност в дни, механизация, брой на работната ръка. В 

линейния график  със стрелки и графики са посочени последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения 

срок. Срокът за изпълнение на обекта от предложен от участника е 150 календарни дни. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, единодушното мнение на комисията е: От 

представеното Техническо предложение на  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в 

документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. 

Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми 

реквизити, обем информация и данни, съобразено е с изискванията на действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с 

предмета на поръчката. 

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД да бъде допуснат до оценка на техническото предложение. 

 

2. Участник ОБЕДИНЕНИЕ„БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 36 / 109 

техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 

със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- Гаранционен срок при основни ремонти на пътища – 1 година (една година); 

- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения 

към тях на техническата инфраструктура – 8 години (осем години). 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Описание на предмета на обществената поръчка – представена е извадка от 

Техническата спецификация, описваща предмета на обществената поръчка, обхватът и 

целите на проекта, съществуващото положение и проектните решения по част „Пътна“ за 

всяка една от улиците, включени в инвестиционния проект. 

4.2. МЕ. 1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с 

нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение 

(изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 

организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на 

възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.  

4.3. МЕ. 2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 

състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на 

приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при 

което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 

изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

4.4. МЕ. 3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, 

контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при 

допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

4.5. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

4.6. МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда. 

4.7. МЕ.6. Линеен график 
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След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за 

съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между 

елементите на техническото предложение и съответствието с техническата 

спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага 

на Възложителя участникът ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД да бъде 

отстранен от участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз 

основа на аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а 

именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като единият от предложените 

гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от 

документацията за участие е за основни ремонти на пътища - 1 (една) година, а следва да 

бъде офериран такъв за рехабилитация и реконструкция на улици, който е минимум 2 (две) 

години, следователно предложеният от участника гаранционен срок е по-кратък от законово 

установения в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

С Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал 

предмета на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр. Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е 

Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в 

забележка е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и 

монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен 

като „реконструкция и рехабилитация“ и в случай, че участникът е имал възражения по 

обхвата и дефиницията на поръчката, същият е могъл да подаде жалба срещу същата в 

определените от закона срокове или при неясноти да поиска разяснения от Възложителя по 

реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой от участниците не се е възползвал от 

възможността да поиска разяснения от Възложителя относно оферирането на гаранционните 

срокове, което води до извода, че участниците не са имали неяснота по този въпрос. Нещо 

повече – от дефинирания предмет на поръчката като „реконструкция и рехабилитация“  е 

видно, че дейностите от предмета на поръчката са обобщени коректно в наименованието на 

същата, с което утвърдената от възложителя документация в максимална степен е 

съобразена с принципа за прозрачност. С това за участниците е дадена изчерпателна 

информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в коя хипотеза от Наредба № 2 от 

2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 

В Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране 

и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след 

приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални 
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гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния 

строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в 

Наредбата. 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 

за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7 от 

документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 19/15.08.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на улици, като основната цел на проектната 

разработка е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, 

изграждане на нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

В документацията (стр. 5; т. 2) за обществената поръчка и в Обявлението 

Възложителят е посочил като основен CPV-код от Общия терминологичен речник: 45233252 

„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици“, а като допълнителен CPV-

код 45233330 „Строителни работи по изпълнение на основа на улици“. От посочените CPV-

кодове може да бъде направен допълнителен извод, че строителните работи от обхвата на 

поръчката включват СМР по реконструкция и рехабилитация, които са с по-широк обхват от 

дейностите по основен ремонт и следователно минималните гаранционни срокове на 

извършени СМР по предмета на общественатa поръчка са 2 години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 

8, предл. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., а именно: за останалите пътища и улиците - 

две години. 

Съгласно Техническата спецификация и приложената одобрена проектна 

документация проектът има за цел повишаване на транспортно – експлоатационните 

качества на настилката, оптимизиране на съществуващия габарит и елементи на уличните 

платна в съответствие с действащата регулация на гр. Вършец и приложимата нормативна 

уредба. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде максимално подобрена 

в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, което от своя страна ще допринесе за повишаване безопасността 

на придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. За по-ефективно отводняване 

на уличните платна в проекта са заложени подходящи напречни и надлъжни наклони на 

асфалтобетоновото покритие. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за отвеждане 

на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством PVC тръби ф200. 

На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Преобладаващата част от улиците, предмет на проекта, са предвидени за реконструкция, 

включваща дейности по направа на пътна основа от несортиран трошен камък с мин. 

дебелина 35 см, полагане на асфалтови пластове (изравнителен пласт от неплътен 

асфалтобетон и износващ пласт от плътен асфалтобетон) с обща дебелина 10 см, изграждане 

на нови тротоарни площи и бордюри, направа на ревизионни шахти и дъждоприемни 

оттоци; а останалите улици (ул. „Христо Ботев“ и ул. „Първа“) са предвидени за 

рехабилитация, включваща дейности по фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, 

полагане на два пласта асфалтобетон (биндер – неплътен асфалтобетон и износващ пласт от 

плътен асфалтобетон), нови тротоарни настилки и бордюри, направа на ревизионни шахти и 

дъждоприемни оттоци. 
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Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 

от чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен 

срок за извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на 

улиците е 2 (две) години. Този извод следва от последното предложение на въпросната 

разпоредба, според което едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се 

касае за основен ремонт на „останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта 

включват полагане на изцяло нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови 

тротоари и бордюри, т.е. дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието 

„основен ремонт“ дейности. Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е 

частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни 

части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните 

работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, 

с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава 

срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, следва да се отбележи, че по 

смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., „рехабилитация“ е строителна 

дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на 

частта от елементите на пътната, транспортната, електронната съобщителна, 

енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната 

инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, дейностите от предмета на поръчката 

попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 

Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

саниран от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията 

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 
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Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се 

явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

В този смисъл Решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 564 

от 08.05.2014 г. по преписка № КЗК-313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение 

№ 9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело № 7546/2014 г. на Върховния административен съд 

(ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение 

№ 8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело № 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 

г. по преписка № КЗК-165/2013 г., оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. 

дело № 5558/2013; Решение на КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-

719/729/743/2011 г.; Решение на КЗК № 1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-

1124/2014 г. и Решение № 4384 от 21.04.2015 г. по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; 

Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по адм. дело № 15250/2014 г. на ВАС; (всички 

отнасящи се до една и съща хипотеза на Наредба №2/2003 г., а именно: „останалите 

пътища и улици“). 

 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД няма да бъде отворено, разгледано и 

оценено.  

 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята 

работа в 15.00 часа на 26.10.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 

29.10.2018 г. от 09:30 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------- 

 

На 29.10.2018 г. от 09:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работата в закрито заседание. 
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3. Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 100 (сто) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата 

инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето 

и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 

съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 2 (две) години. 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Описание на дейностите, включени в проекта – представено е описание на 

обхвата и целите на проекта, съществуващото положение и предвидените за изпълнение 

дейности, съгласно Техническата спецификация 

4.2. Технология на извършване на строителните работи – участникът е предложил 

технология на изпълнение на следните дейности: разчистване сервитута на улиците; 

демонтаж на бетонови бордюри; демонтаж на тротоари; изкоп на земни почви за направа на 

тротоари; направа на бетонови бордюри; насип на основа за направа на тротоар; направа на 

тротоари от бетонови плочи; изисквания при изпълнение на отводнителни и предпазни 

окопи; изкоп за пътни окопи; дъждоприемни шахти; доставка и монтаж на тръби; полагане 

на PVC тръби ф200; повдигане (понижаване) на шахти до проектно ниво; направа на 

ревизионни шахти; доставка и изливане на място бетон; изкоп на стара пътна настилка 

(където се налага); фрезоване на асфалтова настилка; доставка и полагане на несортиран 

трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта; 

направа на асфалтова настилка (почистване на пътната настилка преди асфалтиране; направа 

на първи и втори битумен разлив; доставка и полагане на асфалтови смеси за долен пласт на 

покритието – биндер; доставка и полагане на асфалтови смеси за горен пласт на покритието 

– износващ; контрол на материалите за асфалтови смеси); полагане на хоризонтална 

маркировка; доставка и монтаж на пътни знаци и укрепване на тръбни стойки за пътни 

знаци; доставка и монтаж на пешеходен парапет. 

4.3. Организация на строителната площадка – изпълнението на строителството е 

разделено условно на четири етапа: 

4.3.1. Етап 1 – Откриване на строителната площадка – представяне на необходимите 

документи (представяне на Консултанта на сведения за лицето определено за Ръководител 

екип; представяне на гаранция за изпълнение, гаранция за авансово плащане, застраховки, 

получаване на указание от Консултанта за дата на започване, подписване на Протокол 
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Образец 2, заверка на заповедна книга); среща са представители на КАТ и РСПАБ за 

уточняване на техните изисквания и начините за комуникация; представяне за утвърждаване 

на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за предотвратяване и 

ликвидиране на аварии; план за евакуация; изготвяне на графици и схеми за ВОД за първите 

участъци и съгласуването им с компетентните органи. 

4.3.2. Етап 2 – Изпълнение на временно строителство, мобилизация – включва 

следните дейности: подготовка на площадката на място; практическо установяване на 

временната организация на движението; дейности по обособяване на временна строителна 

база; складиране и охраняване на оборудване и материали; получаване на разрешения от 

Строителния надзор (одобрение на лаборатории за изпитване, списъка с необходимите 

материали, графици за доставки, посещение на производствени бази, списък с всички 

разрешителни, необходими за започване на строителството, работна среща с проектантите за 

уточняване изискванията за изпълнение) 

4.3.3. Етап 3 – Изпълнение на строително – монтажни работи  

4.3.4. Етап 4 – Подготовка на строежа за приемане – описани са начините за 

приемане и измерване на изпълнените СМР между представителни на Възложителя и 

Изпълнителя, редът за искане на междинни и окончателни плащания, изготвянето на 

екзекутивна документация и подписването на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Образец 15). 

4.4. Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, както и 

организацията, която участникът, като евентуален изпълнител, ще приложи 

4.4.1.  Организационни етапи/мероприятия за изпълнение на поръчката 

  Подготвителен етап – установяване на реалното състояние в началото на 

изпълнението, отнасящо се до: създаване на екип и определяне на отговорности; определяне 

линии на комуникация вътре в екипа и с останалите участници; подготовка на подробен 

график; подготовка на програма за управление на качеството; подготовка на източници на 

материали и кариери; геодезически контрол върху проектните параметри; окомплектоване 

на машините и техниката; подготовка на временното строителство и мерките за 

противопожарна безопасност и безопасност на труда; проучване на лаборатории 

 Организационни мерки – създаване на екип и осигуряване на всички вътрешни 

връзки; съдействие на Надзор и Възложителя и участие в подготовката на формите за 

управление и отчитане на проекта; създаване на постоянен геодезически екип за обслужване 

на изпълнението; предоставяне на изходната информация от проучването и подготовката на 

строителния надзор за указания и коментари. 

 Организация на ресурсите за изпълнение на дейностите – за всяка от 

дейностите по Техническата спецификация и количествената сметка са посочени 

необходимата механизация и оборудване 

 Организационна схема – представена е схема на взаимодействието между 

Възложител, Строителен надзор, Проектантски екип, Ръководител на проекта, централен 

офис на Изпълнителя, управленски екип на Изпълнителя за изпълнение на строителството 

(отговорник по контрола на качеството, координатор по ЗБУТ, юрист, инженери 

транспортно строителство, инженер ПБЗ, инженери геодезист, геолог) и други 

взаимодействащи страни (дружества, предоставящи комунални услуги). 

 Организация по предаване на обекта – Ръководителя на екип ще изготви план-

график за работата, свързана с предаването на обекта, като определя и специализирана 

работна група, която прави опис на документите за приемателната комисия, включващи: 

екзекутивни чертежи с резултати от геодезически измервания; актове за скрити работи; 
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документи от лабораторни проби; дневници на бетоновите работи; сертификати за вложени 

материали, изделия и конструкции. 

 Ключови моменти, свързани с постигане целите на договора – подписване на 

договора, влизането му в сила; получаване на възлагателно писмо и представяне на 

необходимите документи за стартиране на строителството; подписване на Протокол 2а 

 Ключови дейности в етап изпълнение на СМР – изпълнение на предвидените 

дейности, съпътстващи СМР; изготвяне на документи по време на строителството; 

провеждане на срещи за отразяване напредъка на работите; съгласуване на проекти за 

ВОБД, поставяне и премахване на знаци и други мерки съгласно ЗБУТ; изготвяне на 

екзекутивна документация; съставяне и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа Образец 15. 

4.4.2. Контрол по качеството – може да бъде разделен, както следва: входящ контрол 

(придружаващи документи за материалите и геометрично съвпадение); контрол по време на 

изпълнение на работите (спазване на технологията и технологичната последователност; 

геодезически измервания, лабораторни проби, визуален контрол); контролни тестове (чрез 

упражняване на авторски надзор от проектанта в следните аспекти: приемане на специфични 

работи и оценка на съответствието на изпълнените работи с проекта; даване на 

допълнителни решения и детайли; оценка на резултатите от тестове и анализи; извършване и 

одобряване на промени в проекта при необходимост. Представени са вътрешните правила и 

целите на разработената от участника политика по качеството и прилаганата система за 

управление на качеството. Отговорности при изпълнение на СМР на обекта за осигуряване 

на качеството са вменени на работниците (отговарят за качественото изпълнение на 

поставените от техническите ръководители задачи) и на техническите ръководители 

(отговарят за обезпечаване на звената с ресурси и контролират качеството на изпълняваните 

СМР; спазват одобрения график; дейностите им са в съответствие с разработените РПОИС, 

графика и проекта, като при необходимост, заедно с проектантите и Възложителя, отразяват 

в заповедната книга наложили се промени. Представени са процедури за входящ контрол на 

произхода и доставката на влаганите материали и за контрол на качеството по време на 

СМР. 

4.4.3. Предварителни дейности и временно строителство – включени са дейностите 

по заемане и временно ограждане на терени; осигуряване на транспорт на механизацията; 

установяване на офис и складови бази; приспособяване на зони за паркиране, складиране на 

материали и отпадъци; набавяне на материали; снабдяване с временно водоснабдяване, 

електрозахранване, осветление, санитарни съоръжения и др.;  

4.4.4. План за безопасност и здраве – описани са мерките, които ще се предприемат 

в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отношение безопасността на 

труда (актуализиране на ПБЗ, разработване и поставяне на инструкции за безопасна работа, 

провеждане на инструктажи, осигуряване на помещения за почивка, преобличане и др.; 

осигуряване на лични и колективни предпазни средства, изготвяне на оценка на риска и др.). 

Техническият ръководител, който е обучен и сертифициран за Длъжностно лице на обекта 

по безопасност и здраве, изпълнява, ръководи и контролира спазването на изискванията за 

ЗБУТ и пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве. Описани 

са действията, които ще бъдат предприети за обезопасяване и обозначаване на строителната 

площадка; поставяне и премахване на временни пътни знаци, временни бариери, временни 

огради и временно осветление. 

4.4.5. Описание на плана за използване на ресурсите – производство, съхранение, 

доставка, транспортиране и описание на необходимата механизация – планът на участника 

предвижда предварителна подготовка на складовите помещения и готовност за влагането им 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 44 / 109 

след доставката. Предвижда се продължителността на съхранение да е съобразена с 

изпълняваните СМР на обекта. Ще бъде разработен и график за доставките и производство 

на отделните елементи и изделия, за да се осигури ритмичност на доставките и 

целесъобразно планиране и използване на временните площадки за складирането им. 

4.5. Организация на човешките ресурси 

4.5.1. Основни насоки на комуникацията – с Възложителя (по отношение 

изпълнение предмета и срока на договора, гаранционните срокове, разпространение на 

информация и публичност, отчитане и разплащане на изпълнени СМР; уведомяване за 

необходимост от непредвидени СМР, одобряване на мостри и детайли; непрекъснат 

контрол; спиране на обекта поради липса на финансиране, нестандартни материали, 

некачествени СМР; скрити СМР; съдействие при изпълнение от неговите компетенции); 

със Строителния надзор (по отношение контрола и приемането на извършените СМР; 

контрол по изпълнение на проекта и необходимостта от допълнителни СМР; проби и 

замервания за установяване на проектни параметри; актове и протоколи по Наредба 

№3/2003 г.); с проектантския екип ( по отношение на възникнала необходимост от промени 

в проекта; необходимост от конкретни детайли и специфични изисквания; предписания 

при изпълнение на СМР; подписване на актове и протоколи по Наредба №3/2003 г.). 

4.5.2. Отговорности на отделните членове на управленския екип и начини за 

осигуряване на присъствието им 

 Ръководител екип – присъства на обекта през цялото му времетраене; 

организира, ръководи и контролира дейностите по изпълнение на договора с Възложителя; 

осъществява връзката с Възложителя, Проектанта и Строителния надзор; носи отговорност 

за реализацията на проекта и законосъобразното започване на строителството; мобилизира и 

ръководи пряко екипа по изпълнение, като разпределя отговорностите им и делегира права; 

разрешава възникнали спорове с екипа на Възложителя; координира работата между 

екипите; пряко отговорен за координацията с властите и въвеждане на ВОД; следи за 

количествата на СМР, доставката на материалите и придружаващите ги документи; следи и 

отговаря за създаването на безопасни условия на работа и тяхното спазване; подготвя 

месечни доклади за напредъка; 

 Инженери по отделните части – пряко подчинени на Ръководителя на екип; 

следят за изпълнението на СМР и съответствието им с проекта; следят за готовността и 

изправността на механизацията и ритмичността на доставките на материалите, както и за 

наличието на придружаващи ги документи; отговарят за технологичната последователност 

на изпълняваните работи; координират пряко работата на съответните работни звена, 

приемат заявки и ежедневни отчети от бригадите; вземат пряко участие в отчитане 

изпълнението на дейностите по договора; следят за създаване на безопасни условия на 

работа и спазването им; съставяне на всички необходими документи, съгласно Наредба 

№3/2003 г. 

 Технически ръководител – планира, организира и координира дейността на 

строителния обект; упражнява контрол, проучва документацията; организира подготовката и 

контролира спазването на технологичната последователност на строителните процеси; 

контролира и координира работата на екипите и поддържа връзка с Възложителя; планира 

техническото обслужване, контролира работата на машините и отстраняването на 

неизправности по тях; съставя и предава за проверка всички документи за отчитане на СМР; 

подготвя заявките за материали, оборудване и работна ръка; изготвя актовете; осигурява 

необходимите предпазни средства и инструктажи; уведомява прекия ръководител за станали 

злополуки; приема от бригадирите извършената работа по качество и количество; отчита 

изпълнението и го предава на Възложителя; познава нормативната уредба, методите и 
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технологията на извършваните СМР; подчинен е на Ръководителя на обекта, а подчинени са 

му строителните бригади. 

 Инженери транспортно строителство – присъстват постоянно на обект; следят 

за изпълнението на всички дейности по част „Пътна“; следят за навременното доставяне на 

материали; държат пряка връзка с Ръководителя на обекта; други задължения съгласно ЗУТ; 

 Специалист контрол на качеството – постоянно присъства на обекта; 

осъществява вътрешен контрол на доставяните материали и изпълняваните СМР; съгласува 

със Строителния надзор, Проектанта и Възложителя материалите, които ще се влагат; 

отговаря за качеството и окомплектоването на доказателствените документи 

удостоверяващи това; ръководи дейността на строителната лаборатория и организира 

вземането на необходимите проби; води дневник на лабораторните изследвания; одобрява 

механизацията и съоръженията; съдейства за съставянето на всички необходими документи 

по Наредба №3/2003 г.; дава предложение на Ръководителя на екипа за отстраняване на 

доставени некачествени материали или некачествено изпълнени работи; проверява спазване 

на изискванията по опазване на околната среда; други задължения свързани с оперативната 

дейност или комуникационните връзки на обекта. 

 Специалист длъжностно лице по безопасност и здраве (Координатор по 

безопасност и здраве) – присъства постоянно на обекта; следи за спазването на всички 

законови норми; извършва всекидневни проверки на обекта и ревизира Плана за безопасност 

и здраве; прави конкретни препоръки към техническите ръководители за подобряване на 

работната среда 

4.5.3. Координация и комуникация между членовете на управленския екип – чрез 

провеждане на ежеседмични оперативки за обсъждане на извършените дейности, 

възникнали трудности и проблеми, предстоящи за изпълнение работи, разпределение на 

механизация, работна ръка и материали. Оперативките ще бъдат организирани от 

Ръководителя екип, ще се съставя протокол с разпределение на задачите за всеки от 

членовете на екипа и сроковете за изпълнението им, ще се докладват възникнали 

проблеми. Средствата за комуникация са мобилни телефони, писмена кореспонденция, 

писмени становища и проверки на място. 

4.5.4. Докладване и организиране на срещи с Възложителя, Строителния надзор и 

заинтересованите страни – Всеки календарен месец Изпълнителят ще предава месечен 

доклад за напредъка, съдържащ следното: процент на извършените дейности и планиран 

процент за следващия месец; списък с оборудването и служителите, описание на 

дейностите, възникнали трудност, климатични условия, евентуални злополуки и искове; 

снимков материал; справки за плащания и др. Напредъкът на работите ще се отразява с 

изготвянето на отчети, като форматът, съдържанието и срокът на изготвянето им ще бъдат 

уточнени с Надзора и Възложителя. Упълномощен да подписва и комуникира с 

Възложителя е единствено Ръководителя екип. Комуникацията на Изпълнителя с Надзора 

ще бъде постоянна, с Възложителя ще се извършва писмено. Документите ще се изпращат 

по факс или куриер, като цялата кореспонденция ще бъде организира съгласно действащи 

вътрешни фирмени правила и процедури за водене на деловодство на участника и в 

частност на проекта. 

4.5.5. Комуникация с Възложителя – предложена е комуникация в няколко 

направления: чрез провеждане на периодични срещи (месечна; седмична – между 

представители на Надзора и Изпълнителя и непланирани срещи – по всяко време по искане 

на Надзора или Възложителя) ; срещи по повод изпълнение на дейности от реализацията на 

проекта; официална кореспонденция; неофициална кореспонденция; устна комуникация. 
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4.5.6. Координация между членовете на ръководния състав на Строителя – 

дейностите, извършвани от всеки член на колектива ще се включват в ежедневните и 

ежеседмични доклади, както и всички дейности по прогреса, качеството, безопасност на 

труда и опазване на околната среда ще се обсъждат на дневните и седмични срещи в 

присъствието на Възложителя. При констатиране на нарушения, Ръководителя на проекта 

ще отправя писмено уведомление за несъответствие с искане за мерки и срок за 

отстраняването му и поправка на дефектите за сметка на неизправния участник в 

строителството под формата на удържана сума от сертификата за съответния период или от 

гаранцията за добро изпълнение съгласно договора. 

4.6. Мерки за опазване на околната среда – в табличен вид са представени следните 

мероприятия:  

4.6.1. Елемент на околната среда - въздух, въздействие – замърсяване на въздуха с 

отработени газове и прахови частици при работа на строителната механизация; мерки за 

минимизиране на въздействието – периодични проверки на техническото състояние на 

машините, недопускане работата им на празен ход; въздействие – замърсяване на въздуха с 

вредни газове от изгаряне на битови и други отпадъци причинени  от строителството; мерки 

за минимизиране – третиране на битовите отпадъци като тези от местното население и 

недопускане изгарянето им; въздействие – замърсяване на въздуха с прахови частици при 

транспорт, изкопни работи, съхранение и полагане на инертни материали; мерки за 

минимизиране на въздействието – покриване с брезент кошовете на транспортните машини, 

оросяване и измиване на улиците, използване на безизкопни технологии 

4.6.2. Елемент на околната среда – вода; въздействие – замърсяване на 

повърхностни води с битови и фекални води; мерки за минимизиране на въздействието – 

използване на химически или съществуващи тоалетни; въздействие – замърсяване на 

повърхностни води с масла и горива при ежедневната работа или следствие от аварии и 

ремонти; мерки за минимизиране на въздействието – контрол на техническото състояние на 

машините; обслужване, ремонт, измиване и зареждане на техниката в определените за целта 

места 

4.6.3. Елемент на околната среда – почва; въздействие – увреждане на плодородна 

почва при движение на механизация извън строителното трасе; мерки за минимизиране на 

въздействието – спазване на проекта и движение в рамките на строителната площадка; 

въздействие – увреждане на почвата при смесване на хумусна и минерална почва; мерки за 

минимизиране на въздействието – отделно депониране на хумусната почва и недопускане 

смесването й с минерални почви и строителни отпадъци 

4.6.4. Ландшафт и биоразнообразие – предприемане на мерки за ограничаване на 

дейностите, предизвикващи увреждане на тревни площи и насаждения, за които не е 

предвидена подмяна или възстановяване, като бъдат оградени 

4.6.5. Отпадъци – строителните отпадъци ще се събират, извозват и депонират в 

съответствие с действащите приложима нормативна база на територията на общината, на 

определената площадка от общината; битовите отпадъци ще се събират в контейнери, като 

няма да се изхвърлят заедно със строителните отпадъци. Строителната площадка ще бъде 

заградена и ежедневно почиствана от отпадъци. 

4.6.6. Здравен фактор – като здравни рискове за населението са определени 

наднормен шумов риск от работата на машините, от горивни газове и асфалтни изпарения, а 

за работниците – работа при неблагоприятни климатични условия; наднормени шумови 

нива и вибрации за водачите на строителна машини; трудова злополука. Отчетено е и 

негативното социално въздействие, причинено от ограничаване на движението, които биха 

създали временен дискомфорт. 
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4.6.7. Мерки за ограничаване на въздействието върху околната среда – депониране 

на строителните отпадъци на посочените в разрешителните места; депониране и 

оползотворяване за обратни насипи на земните маси; зареждане на машините с гориво-

смазочни материали само в близко разположените автобази; сключване на договор с 

лицензирана фирма за третиране на опасни отпадъци, в случай че се генерират такива; 

съгласуване на транспортните схеми за извозване на отпадъците с общината; оросяване; 

контрол върху техническото състояние на техниката; използване на химически тоалетни; 

покриване ремаркетата на транспортните коли; предварително съгласуване в случай на 

необходимост от премахване на растителност 

4.7. План за управление на качеството – описани са обхватът и целите на 

предложения от участника план за качеството; отговорните лица; основните термини и 

определения; процедурите и документите по управление на качеството, както и контрол 

върху документите, докладите и записите. Предложени са действия за реакция при отказ или 

авария на строителна машина, предложен е и конкретен план за ремонти на дизелови 

двигатели с вътрешно горене. Представени са мерки за безопасност при работа с пътно – 

строителни машини. 

4.8. Организация и подход за намаляване на затрудненията на местното население 

при извършване на строителни дейности 

4.8.1. От едновременна работа на много участъци и затрудняване на движението – 

предвидено е маршрутите и часовете за доставка на материали да са съобразени така, че да 

сведат неудобството до минимум, а организацията на работата на участъци и правилното 

планиране ще намалят затрудненията в движението. Няма да се депонират земни маси и 

материали в участъците на извършване на СМР, а временния престой и паркиране на 

строителната техника ще е на места, които не създават затруднения на гражданите. 

4.8.2. От шум – постоянно обновяване на машинния парк за свеждане на това 

неудобство до минимум; наличие на собствена ремонтна работилница също допринася за 

това; няма да се предвижда работа през нощта и да се допускат граждани в близост до 

строителната площадка, а работниците ще бъдат снабдени с антифони. 

4.8.3. От запрашеност – редовно инспектиране на оборудването и механизацията и 

почистване на подходните пътища 

4.8.4. От замърсяване на околната среда – запознаване на всички служители с 

политиката на дружеството в тази област и приложимите нормативни документи 

4.9. Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на строително – 

монтажните работи – участникът е представил приоритетите си в областта на опазване на 

околната среда и основните направления по реализация на екологичната си политика 

4.9.1. Мерки за опазване на околната среда в етапа на подготвителните дейности – 

уточняване местата на временния камп съвместно с общинските власти; временно 

ограждане, сигнализиране и обезопасяване на строителната площадка; определяне местата 

на контейнери за строителни отпадъци и маршрути за транспортирането им 

4.9.2. Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на СМР – на 

площадката ще се предвиди място за измиване на автомобилите и механизацията преди  

излизането им на уличната и пътна мрежа, като ще се използва вода за промишлени нужди. 

Измиването, зареждането и обслужването на техниката ще се извършва в определени за 

целта места и не се предвиждат разливи на горива и смазочни материали, а в случай на 

инцидент, служителите ще бъдат инструктирани за действия ограничаващи замърсяването. 

На обекта няма да се допуска отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени 

и растителност в близост до строителните работи и прилежащите към обекта площи или при 

необходимост, ще се извърши по законовия ред и със съгласието на местните власти. На 
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обекта ще бъдат осигурени и постоянно обслужвани химически тоалетни. Ще се осигури 

събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на определените за това 

места и строителната площадка ще се поддържа чиста. Основен стремеж ще бъде 

екологосъобразния избор на строителни материали и влагането им в обекта. 

 Атмосферен въздух – за предотвратяване на повишената запрашеност на 

въздуха от работата на строителните машини се предвиждат следните мерки: спазване на 

законодателството относно пределно допустимите нива на запрашеност; оросяване и 

почистване на замърсени пътни и пешеходни настилки; оросяване на строителните отпадъци 

на площадката, предпазване от разпръскване на леките строителни материали при вятър. За 

ограничаване емисиите на вредни газове ще се използва изправна и отговаряща на 

стандартите строителна техника, която ще работи ефективно. 

 Шум и вибрации – предвижда се нивата на шум от строителната техника да не 

надхвърлят хигиенните норми и пределно допустимите нива в съответствие с действащото 

законодателство. Ще се предприемат мерки за екраниране на шума от транспортните 

средства и механизацията на обекта чрез частични заграждения. 

 Строителни отпадъци – отпадъците ще се третират съгласно нормативните 

изисквания и ще бъдат предоставяни за събиране, транспортиране, оползотворяване или 

обезвреждане на лицата, които имат право да извършват подобни дейности. Маршрутът за 

транспортирането им ще бъде определен от кмета на общината. Целите на управлението на 

строителните отпадъци, които участникът е отбелязал са: предотвратяване и минимизиране 

на образуването им; осигуряване на рециклирането и оползотворяването им за постигане 

целите на закона; осигуряване употребата на рециклирани строителни материали и 

намаляване количеството на депонираните строителни отпадъци. Дадени са дефиниции на 

основните понятия съгласно Закона за управление на отпадъците, цитирани са и други 

приложими нормативни документи. На специалиста по опазване на околната среда са 

вменени следните роли и отговорности: следи за разделното събиране и съхранение на 

строителните отпадъци (СО); следи за спазване плана за управление на отпадъците; за вида 

и количеството на СО, които се оползотворяват и влагат на строежа; водене на отчетност и 

документация за доказване изпълнението на целите за рециклиране и влагане; проверява 

редовността на разрешителните документи на лицата, извършващи дейности с отпадъци; 

контролира записите в транспортния дневник и следи за пълнотата на придружаващата 

документация. 

4.10. Линеен календарен график - участникът е разработил график във формат 

диаграма на Гант, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. Отразени са: 

Подписването на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителна линия и ниво (Протокол Образец 2а); мобилизация и въвеждане на временна 

организация на движението; изпълнение на строително – монтажните работи; почистване на 

строителната площадка и демобилизация; подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа. Графикът съдържа начало, край и продължителност на 

всяка една дейност, брой работници и необходимата механизация и оборудване. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за 

съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между 

елементите на техническото предложение и съответствието с техническата 

спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага 

на Възложителя участникът „МИКРА - КМ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в 
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процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, 

основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейност „Направа на тротоар от бетонови плочи“ (стр. 24) се 

съдържат следните записи: „…Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от 

пясък с дебелина най-малко 2 см…. Пясъчната основа под тротоарни настилки или пътни 

ивици ще се изпълни непосредствено преди полагане на бетоновите елементи… Когато 

основата по проект е трошен камък, тротоарните плочи се нареждат върху подложен 

пласт от цимент от цименто - варов разтвор с дебелина 3 см, а когато основата по 

проект е пясък, те се редят върху пясъка…“. Съгласно Техническата спецификация и 

одобрения проект тротоарите от бетонови плочи на всички улици се изпълняват върху 

цименто-пясъчна възглавница с дебелина 3 см. и трошен камък с дебелина 15 см. 

Участникът е следвало да съобрази своето техническо предложение с предвиденото в 

техническата спецификация на възложителя.  Предложената от участника технология за 

изпълнение на тротоарите от една страна съдържа противоречие в тази част от 

предложението – веднъж е написано, че тротоарите се редят върху пясък, а веднъж върху 

трошен камък и цименто-варов разтвор, а от друга – технологията не съответства на 

техническата спецификация и одобрената проектна документация, неразделна част от 

документацията за настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение 

участникът е следвало да предложи технология съобразно предвиденото в 

техническата спецификация тротоарите да се изпълняват върху цименто-пясъчна 

възглавница с дебелина 3 см. и трошен камък с дебелина 15 см.     
 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейностите „Доставка и полагане на асфалтови смеси за долен 

пласт на покритието (биндер)“ (стр. 43) и „Доставка и полагане на асфалтови смеси за горен 

пласт на покритието (износващ)“ (стр. 45) уплътняването на асфалтобетоновите смеси е 

предвидено да се извърши от група валяци: „…лек валяк от 4 до 6 т., пневматичен валяк и 

стоманобандажен валяк. Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след 

полагането на сместа с 4 до 6 преминавания в точка и продължава с пневматичния валяк и 

завършва с 2 – 3 преминавания на тежък стоманобандажен валяк…“. В линейния 

календарен график за дейностите по доставка и полагане на асфалтобетонови смеси за долен 

и износващ пласт на покритието, като необходима механизация фигурират асфалтополагач, 

валяк пневматичен, валяк двубандажен 10 т. и водоноска. Диаграми на механизацията има за 

пневматичния валяк и двубандажния 10-тонен валяк. Липсва такава за лек валяк от 4 до 6 

тона, като не е посочен и в линейния график. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейност „Доставка и полагане на несортиран трошен камък с 

непрекъсната зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта“ (стр. 37)  е 

предвидена следната механизация: автосамосвали, комбиниран багер, грейдер. 

„Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при 

оптимално водно съдържание…“. В линейния календарен график да дейност „Направа на 

пътна основа от трошен камък с мин. дебелина 35 см.“, като необходима механизация 

фигурират  грейдер, комбиниран багер  - 2 бр. и самосвал – 4 бр. Нито в графика, нито в 

диаграмите на механизацията не са предвидени валяци за уплътняване на основата от 
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трошен камък. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 
 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейност „Направа на тротоар от бетонови плочи“ (стр. 24) 

технологията е описана по следния начин: „Нареждането се извършва в редове, започвайки 

от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната 

връзка между фугите… След полагането на бордюрите и набиране на минимална якост на 

бетоновата основа, зоната предвидена за тротоар се запълва с трошен камък...“. 

Същевременно в линейния график доставката и полагането на трошения камък за тротоари е 

предвидено да се извърши от ден 20 до ден 29, доставката и полагането на цименто-

пясъчната възглавница и бетоновите плочи за тротоар ще се изпълняват от ден 21 до ден 50, 

а доставката и монтажа на бетоновите бордюри ще се извърши от ден 30 до ден 59. В своето 

техническо предложение участникът е предвидил, в дните от ден 21 до ден 30 да се 

извършват СМР по направа на тротоар, без първо да са изпълнени дейностите по доставка и 

монтаж на бетоновите бордюри. В случая е налице несъответствие между отделните 

компоненти на техническото предложение и противоречие на графика с предлаганите 

организация и подход за изпълнение на дейността, от една страна, а от друга – 

неправилна технологична последователност (технологична несъвместимост) на 

посочените СМР в линейния график. 
 В линейния календарен график  дейност „Доставка и изливане на място на 

бетон В30 за тротоар“ е предвидено да се извърши в дните от ден 20 до ден 22 от началото 

на строителството, а дейност „Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, 

включително всички свързани с това разходи“ ще се извърши в дните от ден 30 до ден 59. В 

предложението на участника е описана неправилна технологична последователност на 

отделните дейности, а именно: бетонът да бъде излят, преди да са положени бордюрите. 

Съгласно проектната документация, в участъците от някои улици, не е предвидено или не е 

възможно да се изгражда тротоарна настилка (ул. „Липа“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Никола 

Вапцаров“ – чертежи № 01-03-1; № 01-04-1; № 03-04-0; № 03-07-0). Предвиденият бетон със 

средна дебелина 30 см и средна ширина 30 см ще служи предимно за подпиране на 

бордюрите, а пък самите бордюри от една страна ще изпълняват ролята на своеобразен 

едностранен кофраж за бетона, а от друга – основните им функции са да отделят различните 

видове настилки, както и пешеходното от автомобилното движение. В тази връзка е 

технологично обосновано е първо да бъдат монтирани бордюрите, които ще ограничат 

платното за движение на улиците и след това зад тях да бъде излят бетонът В30. В този 

смисъл така предложената от участника в календарния график организация за 

изпълнение на двете дейности изразява неправилна технологична последователност 

(технологична несъвместимост) на посочените видове дейности. 
  На стр. 61 от Техническото предложение на участника в част „Организация на 

строителната площадка“ за Етап 4 „Подготовка на строежа за приемане“ е записано 

следното: „В края на всеки месец, заедно с представителят на Възложителя ще съставяме 

сертификат за завършените видове работи и подаваме молба за междинно плащане…“. 

Съгласно Приложение № 8 – Проект на договор от документацията за участие в настоящата 

обществена поръчка плащането по договора ще бъде извършвано на два етапа – с 

възможност за аванс до 50% от възнаграждението и окончателно плащане (чл. 9). Междинни 

плащания не са предвидени. В случая е налице компонент от предложението за 

изпълнение, който не съответства на и не отчита изискванията на Възложителя, 

посочени в документацията за участие и нейните приложения. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 51 / 109 

 В предложението на участника в част „Организация на човешките ресурси“ 

(стр. 78 – стр. 81) са предложени следните членове на експертния екип за изпълнение на 

поръчката с посочване на техните отговорности, задължения и субординационни връзки: 

ръководител екип; инженери по отделните части; технически ръководител; инженери 

транспортно строителство; специалист  контрол на качеството и специалист длъжностно 

лице по безопасност и здраве. В част „Описание на предложението за изпълнение на 

предмета на поръчката, както и организацията, която участникът, като евентуален 

изпълнител, ще приложи“ (стр. 65) е представена организационна схема на 

взаимодействието между Възложител, Строителен надзор, Проектантски екип, Ръководител 

на проекта, централен офис на Изпълнителя, управленски екип на Изпълнителя за 

изпълнение на строителството (отговорник по контрола на качеството, координатор по 

ЗБУТ, юрист, инженери транспортно строителство, инженер ПБЗ, инженери геодезист, 

геолог) и други взаимодействащи страни (дружества, предоставящи комунални услуги). В 

организационната схема на взаимодействие не е посочен техническият ръководител. В 

случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на 

техническото предложение. 

 Предложението на участника относно комуникацията и координацията между 

експертите на участника, от една страна, и между заинтересованите страни – от друга, е 

непълно в тази му част. Изискването на документацията за този елемент (МЕ.3.) е следното:  

„Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите 

лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти 

по прекъсването й.“ В изложението на участника не са представени начините на 

взаимодействие между страните в случай на прекъсване на поръчката.  
 Част „Организация и подход за намаляване на затрудненията на местното 

население при извършване на строителни дейности“ не отговаря на минималните 

изисквания към съдържанието на този елемент. Предложението на участника съдържа мерки 

за преодоляване на затруднения от: едновременна работа на много участъци и затрудняване 

на движението; от шум; от запрашеност; от замърсяване на околната среда. Изискването на 

Възложителя към минималното съдържание на този елемент (МЕ.4) е да бъде предложена 

реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица. Базовите мерки, идентифицирани като 

минимално необходими са: „• Организиране на работния процес, така че да се не се 

прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • 

Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“, като всяка мярка е необходимо да 

съдържа едновременно следните два компонента: „А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните 

от Възложителя базови мерки, както и за останалите, предложени от участника, не са 

обособени и не могат да бъдат идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). 

Никъде не са предложени и мерки за информиране на населението относно предстоящите 

СМР. В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за 

реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: „Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 

предстоящи строително-монтажни работи“, т.е. предложението на участника в тази 
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му част (МЕ.4.) е непълно и не отговаря на минималните изисквания на Възложителя 

към съдържанието му. 
 Част „Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на строително 

– монтажните работи“ (стр. 96 – стр. 101), както и част „Мерки за опазване на околната 

среда“ (стр. 84 – стр. 87), които в голяма степен се припокриват, не отговарят на 

минималните изисквания към съдържанието на този елемент. Изискването на Възложителя 

към съдържанието в тази му част е да бъде предложена реализация на идентифицираните 

като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от 

строителния процес върху околната среда. Базовите мерки, идентифицирани като 

минимално необходими са: „•Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 

площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

•Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

•Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“. Изрично 

изискване към съдържанието на този елемент (МЕ.5.), посочено в указанията за участие (на 

стр. 33) и в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите (стр. 2-3) е 

следното: „Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението й“. За нито една от идентифицираните от Възложителя базови мерки, 

както и за останалите, предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат 

идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). В този смисъл посоченият елемент 

(МЕ.5.) от предложението на участника не отговаря на минималните изисквания за 

съдържание и предварително обявените условия на поръчката. 
 В част „Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на 

строително – монтажните работи“ (стр. 101), като отговорен за дейностите по управление на 

строителните отпадъци е посочен специалист по опазване на околната среда. Нито в 

организационната схема на взаимодействие (стр. 65), нито в част „Организация на 

човешките ресурси“, не е предвиден такъв специалист, не са посочени задълженията и 

отговорностите му (освен управлението на строителните отпадъци), както и 

субординационните връзки с останалите членове на екипа. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и 

в тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат 

санирани от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията 

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Констатираните от комисията непълноти и несъответствия на техническото предложение на 
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участника с техническата спецификация, одобрена от възложителя, са от такова естество, че  

не могат да бъдат преодолени по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като биха довели до 

промени в техническото предложение на участника. На това основание следва да се приеме, 

че представеното техническо предложение на участника не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се 

явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 
 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника 

„МИКРА - КМ“ ЕООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

4. Участник „НАР“ ООД 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 54 / 109 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 

със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 60 (шестдесет) месеца. 

2.1. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 8 (осем) години; 

2.2. При основни ремонти и рехабилитация за останалите пътища и улици – 2 (две) 

години 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

4.1.1.Общи принципи – участникът е обосновал възможността си да изпълни 

настоящата поръчка чрез наличието на капаците и възможност, както следва: наличие на 

добре обучени специалисти, собствена материално техническа база, механизация и 

прилагането на собствени стратегии; богат опит при изпълнение на инфраструктурно 

строителство; внедрени системи за управление на качеството, околната среда, 

здравословните и безопасни условия на труд и социална отговорност; членство в Камарата 

на строителите в България и др. 

4.1.2. Технологична последователност на строителните процеси 

4.1.2.1. Обхват и дейности, включени в обхвата на поръчката. Етапи на изпълнение – 

Описани са видовете дейности, включени в проектната документация и техническата 

спецификация. След запознаване с обекта по документи и на място, участникът е съставил 

генерален план за изграждането му, при стриктно спазване на нормативната база и 

изискванията на Възложителя. При изпълнението на СМР се предвижда едносменен режим 

на работа 7 дни в седмицата. По време на строителството ще бъдат взети мерки за: 

осигуряване и поддържане на условия за отводняване на площадката; осигуряване на 

денонощна охрана и противопожарна защита на обекта; изграждане на система за разделно 

събиране, депониране и предаване на строителните отпадъци съгласно ЗУО; осигуряване на 

съответните разрешителни за транспортиране, депониране и складиране на материали, 

земни маси и отпадъци. 

Изпълнението на поръчката е предвидено да се раздели на 4 (четири) етапа, както 

следва: 

 ПЪРВИ ЕТАП – Мобилизация. Временно строителство. Откриване на 

строителната площадка – подписване на Протокол Образец 2а. Подготовка на площадките и 

работните зони, сключване на договори с доставчиците – включва представяне на 

необходимите документи за подписване на договора; представяне на План за 

предотвратяване и ликвидиране на пожари, План за предотвратяване и ликвидиране на 

аварии; План за евакуация; изготвяне на информационна табела; организиране на временна 

строителна база; провеждане на предварителна среща за запознаване с участниците в 

строителството; среща със експлоатационните дружества и собствениците на подземни 
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комуникации за уточняване наличието и местоположението на техните мрежи; провеждане 

на разяснителна кампания сред живущите в района на строителството; съгласуване с 

общинските власти на места за временна база, складиране на материали, домуване на 

техниката, депониране на земни маси и др.; геодезическо трасиране; почистване на 

площадките; мобилизация (договорни дейности, инженеринг, планиране, административни 

и технически дейности; доставка и логистика; здравословни и безопасни условия на труд; 

работно време и смени) 

 ВТОРИ ЕТАП – Строителни работи. От своя страна строителните работи ще 

бъдат разделени на още осем етапа, като всеки етап включва дейности по определен 

подобект (улица). Всяка улица ще се изпълнява независимо от другите в определена 

последователност и за всяка ще се прави отделен проект за временна организация на 

движението. Отделните етапи са обособени в следния ред: Етап 1 – ул. „Христо Ботев“ (от 

ден 8 до ден 44); Етап 2 – ул. „Първа“ (от ден 16 до ден 56); Етап 3 – ул. „Никола Вапцаров“ 

(от ден 30 до ден 62); Етап 4 – ул. „Васил Априлов“ (от ден 43 до ден 68); Етап 5 – ул. 

„Липа“ (от ден 45 до ден 94); Етап 6 – ул. „Найден Геров“ (от ден 69 до ден 98); Етап 7 – ул. 

„Янко Сакъзов“ (от ден 67 до ден 120); Етап 8 – ул. „Цар Симеон“ (от ден 80 до ден 143). 

Изброени са дейностите за всяка улица. Описана е технологията на изпълнение на всяка от 

дейностите – подготовка на площадката и демонтажни работи (отлагане върху терена; 

временна организация на движението; разчистване сервитута на улиците; демонтажни 

работи – демонтаж бордюри, разваляне на тротоари, демонтаж на съществуващ покрит 

окоп); земни работи; изкопни работи; мероприятия по отводняване на пътното платно 

(доставка и монтаж на PVC тръби, изграждане на ревизионни и дъждоприемни шахти, 

капаци за ДШ и РШ; отводнителни решетки; покрит окоп); бетонови работи; полагане на 

бордюри; полагане на тротоарни плочи; насипи; монтаж на пешеходен парапет; фрезоване; 

асфалтови работи; пътни знаци; хоризонтална маркировка 

 ТРЕТИ ЕТАП – Почистване и предаване на обекта с протоколи актове съгласно 

Наредба №3/31.07.2003 г. Пускане в експлоатация. Демобилизация – включва всички 

дейности по изпитване на извършените СМР и контрол на изградените съоръжения в 

съответствие с проекта. На Строителния надзор ще бъдат предоставени всички актове, 

протоколи от изпитванията и екзекутиви за съставяне на Констативен акт за установяване 

годността на строежа – Протокол образец 15. Ще се извърши поетапна демобилизация на 

оборудването и временното селище; почистване на площадката и околните засегнати райони 

 ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Гаранционно обслужване на извършеното строителство. – в 

5-дневен срок от уведомлението на Възложителя за възникнал дефект в гаранционния срок 

ще бъде направена организация и мобилизация за отстраняване на дефекта. Поддържането в 

готовност на персонал и техника ще е гаранция, че участникът ще може да обслужва 

гаранционно строежа 

4.1.2.2. Описание на видовете СМР и последователност на изпълнението им 

 Стратегия за изпълнение на поръчката – всички процеси ще протичат 

успоредно след подписване на Протокол обр. 2а. Представена е извадка от линейния 

календарен график, показваща продължителността на всяка една от дейностите и тяхната 

последователност. При определяне на срока са отчетени и необходимите технологични 

периоди за изпълнението на предвидените СМР. При съставянето на графика е приложена 

следната последователност на работа: подробно проучване на проектната документация; 

запознаване на място с обекта; изготвяне на анализи на единични цени; същинско планиране 

на графика на договора; организационен подход 

 Нормативни изисквания и мерки за спазване на нормативните изисквания и 

конкретни мерки за спазването им – цитирани са законовите и подзаконовите нормативни 
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актове, изискванията на които участникът ще спазва при изпълнението на поръчката, както 

и действащите стандарти в областта на земните работи; бетонови работи; пътни настилки и 

дренажни системи. Всяко работно звено ще бъде запознато с нормативните документи, 

касаещи неговата дейност, като ще се разчита на самоконтрол от самите работници, контрол 

от бригадирите и от техническия ръководител 

 Контрол на качеството на изпълнение на поръчката – контрол по време на 

изпълнение на строителството (чрез проби и изпитвания). Отговорни лица за упражняване 

контрол на качеството на обекта са Ръководителя на обекта и техническия ръководител. 

Документите, имащи отношение към системата за контрол на качеството, включват 

наръчниците на изпълнителя, заявление за Политика по качество; Програма „план“ за 

качество на проекта; установени документирани процедури по проекта; линеен график; ПБЗ, 

месечен доклад и седмичен отчет до Строителния надзор и др.  

 Осигуряване на пожарна безопасност по време на СМР – предложени са 

мерките, които ще се предприемат, за да се гарантира пожарната безопасност на обекта 

 Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд. План за безопасност и здраве – декларирано е спазването на приложимата нормативна 

база, одобрения План за безопасност и здраве; провеждането на инструктажи на 

работниците; снабдяването им с изправни инструменти и специално работно облекло. 
 

4.2. МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

За изпълнение на поръчката е приет смесен метод на строителство, който включва в 

себе си последователен метод (изпълнение на работите една след друга) и успореден метод 

(няколко дейности извършвани едновременно). 

4.2.1. Необходим ресурс от работна ръка и механизация – предвиден е следния 

ръководен екип – Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт ЗБУТ, Инженер 

част „Геодезия“, Отговорник за контрола на качеството, Ръководител Механизация, 

Бригадир на бригада „Земни работи“, Бригадир на бригада „Пътни работи“, Бригадир на 

бригада „Общи строители“, Звено „Спомагателни работи и механизация“: 

 Ръководител на обекта – представлява участника пред всички компетентни 

лица, ръководи изпълнението на строителството като координира отделните екипи и 

производствени звена, осъществява комуникацията с Възложител, Проектант, Консултант; 

осъществява непосредствено оперативно, стопанско, техническо и административно 

ръководство; посочени са характеристиките на изпълняваната работа, нормативните 

изисквания и отговорности на заеманата длъжност; подчинен е на управителния орган на 

дружеството, а подчинени са му техническия ръководител, останалите експерти в екипа и 

бригадирите 

 Технически ръководител – материално отговорно длъжностно лице, ръководи 

пряко изпълнението на СМР на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите 

технологии; отговаря за воденето на документацията, спазване изискванията за 

здравословни безопасни условия на труд и противопожарна безопасност; посочени са 

характеристиките на изпълняваната работа, нормативните изисквания и отговорности на 

заеманата длъжност; подчинен е на Ръководителя на обекта, а подчинени са му бригадирите 

и работниците 

 Експерт ЗБУТ – осъществява ръководство и контрол на обекта по спазването 

на ЗБУТ; подпомага техническия ръководител при изпълнение на служебните му 

задължения като Координатор по безопасност и здраве; не допуска действия, водещи до 

събития и предпоставки за трудови и други злополуки; изготвя актуализиран ПБЗ и оценка 

на риска; подчинен е на Ръководителя на обекта, а подчинени са му работниците 
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 Инженер част „Геодезия“ – трасира проектните точки, извършва геодезическо 

заснемане на изпълнените видове СМР, следи за спазване на проектните коти, развива 

подробна геодезическа мрежа, извършва полска и канцеларска работа; подчинен на 

Ръководителя на обекта 

 Отговорник за контрола на качеството – организира и ръководи цялостната 

дейност по въпросите на качеството; ежедневно инспектира качеството на изпълняваните 

работи и влаганите продукти; участва в проверки по качеството по искане на Възложителя, 

авторския надзор или консултанта; участва в разработване, внедряване и изпълнение на 

плановете за качество на обекта съгласно изискванията на Системата по качество; участва в 

подготовката на документи за приемателна комисия; в случай на лошо качество на обекта 

издава предупредителни актове на технически ръководители, ръководители на обекти и на 

ПТБ, а при системни нарушения предлага налагане на позволените от КТ санкции и др.; 

подчинен е на Ръководителя на обекта 

 Ръководител Механизация – организира безаварийната работа на машините и 

автомобилите на дружеството; съставя график за извършване на ремонтни работи по 

автопарка и машините; контролира правилната им работа за недопускане на аварии, а в 

случаи на такива анализира причините и предлага мерки за ликвидирането им; осъществява 

ежедневен контрол на техническото състояние на пътно-транспортните средства и др.; 

подчинен е на Ръководителя на обекта, а подчинени са му шофьорите и машинистите. 

 Бригадири – осъществяват ръководството на съответната бригада; следят за 

изпълнението на съответните СМР на бригадата и за изпълнение решенията на 

ръководството; получават и съхраняват доставените на обекта материали; отговарят за 

спазването на трудовата и технологична дисциплина и поддържането на нормален социално 

– психологически климат сред работещите; подчинени са на Ръководителя на обекта и 

Техническия ръководител, а подчинени са им строителните работници. 

 Изпълнителски състав – предвидени са следните основни бригади: бригада 

„Земни работи“ (с променлив състав според обема на работата; същата може да се раздели 

на звена за поетапна работа на отделните подобекти; ще извършват всички работи, свързани 

с ръчни изкопи, насипи и обратни засипки, разваляне на съществуващи пътни и тротоарни 

настилки; всички работници ще са надлежно инструктирани по ЗБУТ и пожарна 

безопасност и снабдени с лични предпазни средства; ще са оборудвани с лопати, кирки, 

ударопробивни, измервателни и други ръчни инструменти, а работата им ще се подсигурява 

от товарни автомобили, багери и булдозер), бригада „Пътни работи“ (с променлив състав 

според обема на работата; същата може да се раздели на звена за поетапна работа на 

отделните подобекти; ще извършват всички работи, свързани с фрезоване на 

съществуващата асфалтова настилка, демонтаж на пътни знаци, полагане на пътни настилки 

от зърнести материали и асфалтови смеси, временна организация на обекта, полагане на 

хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация; всички работници ще са надлежно 

инструктирани по ЗБУТ и пожарна безопасност и снабдени с лични предпазни средства; ще 

са оборудвани с лопати, кирки, ръчни колички и други ръчни инструменти, а работата им ще 

се подсигурява от грейдер, самосвали, различни видове валяци, багери и асфалторазстилач); 

бригада „Общи строители“ (бетонджии, кофражисти, арматуристи, бордюрджии, 

настилкаджии и общи работници; ще извършват всички работи, свързани с полагане на 

бетон и монтиране на бетонови елементи, нови отводнителни решетки и дъждоприемни 

шахти, ревизионни шахти, самонивелиращи се капаци, бордюри и тротоарни настилки; 

всички работници ще са надлежно инструктирани по ЗБУТ и пожарна безопасност и 

снабдени с лични предпазни средства; ще са оборудвани с лопати,  ръчни колички, 

нивелири, ръчни и вибро трамбовки и други ръчни инструменти, а работата им ще се 
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подсигурява от комбиниран багер товарач, автокран до 3 т., бетоновози и товарни коли); 

бригада „ВиК“ (водопроводчици/каналджии и общи работници; ще извършват всички 

работи, свързани с полагане на PVC тръби; всички работници ще са надлежно 

инструктирани по ЗБУТ и пожарна безопасност и снабдени с лични предпазни средства; ще 

са оборудвани с режещи,  ударопробивни и измервателни инструменти, нивелири, ръчни и 

вибро трамбовки и други ръчни инструменти, а работата им ще се подсигурява от автокран 4 

т., ел. агрегати и товарни коли); звено „Спомагателни работи и механизация“ (ще изпълнява 

всички работи, свързани с подготовка на строителните площадки, обезопасяване и 

сигнализиране на работните участъци, изнасяне, натоварване и извозване на строителни 

отпадъци, ежедневно и крайно почистване на строителната площадка; ще са оборудвани с 

ръчни колички, къртачи и други ръчни инструменти; към това звено ще е и транспортната 

техника, обезпечаваща доставката на обекта на машини, инструменти, заготовки и извозване 

на строителни отпадъци). 

 Вътрешнофирмена комуникация и начин на разпределение на задачите на 

членовете на екипа – екипът за изпълнение на поръчката ще се ръководи от Ръководителя на 

обекта. В рамките на подготвителния етап той запознава членовете на екипа с проекта, 

изготвят се графици за доставка и изготвяне на необходимите строителни материали, заявки 

за лабораторни изпитвания и разпределение на механизацията и оборудването по дни. След 

изготвянето и одобряването на заявките от ръководителя на обекта, той дава по един 

екземпляр от тях на отговорника по качеството и ръководителя на механизацията; запознава 

експерта по ЗБУТ с диаграмата на работната ръка, който пък изготвя план за 

предотвратяване и ликвидиране на пожари и план за евакуация и заявява необходимите 

лични предпазни средства. По време на периода на изпълнение на СМР ежеседмично – 

всеки петък, се провеждат оперативки, на които задължително присъстват всички членове на 

екипа, като ще се отправят покани и до другите участници в строителството, ако желаят да 

присъстват. На срещите всеки от членовете, съобразно своята компетентност и вид 

дейности, която извършва, ще докладва напредъкът на работите, евентуално възникнали 

проблеми и мерки за преодоляването им. Резултатите ще се обобщават и анализират, при 

необходимост ще се предприемат коригиращи действия. Независимо от оперативките, всеки 

от членовете на екипа запознава Ръководителя на обекта с текущи проблеми, като при 

необходимост се провеждат и извънредни срещи. 

4.2.2. Разпределение на дейностите и отговорностите между специалистите в екипа – 

описана е организационната структура на участника, като са откроени звената и 

специалистите, пряко свързани с изпълнението на поръчката. Представени са 

отговорностите на управителят на дружеството, отговорникът за контрола на качеството, 

ръководителят на обекта, технически ръководител на обекта, инженер по част „Геодезия“, 

отдел „Механизация, автотранспорт и материално – техническа база“, счетоводство, 

отговорник по ЗБУТ и ППО, офис мениджър, личен състав и касиер 

4.2.3. Схема на организационната структура на участника – представена е схема, 

онагледяваща вътрешнофирмената организация, връзките и субординацията между 

отделните отдели/звена/експерти 

4.2.4. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството по време на изпълнение на 

СМР – участникът е разработил интегрирана система за управление, прилагащ „процесен 

подход“, идентифициращ и управляващ всички процеси в дружеството, в съответствие с 

изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. В 

създадената организация са откроени дванадесет основни процеса, чието вертикално и 

хоризонтално интегриране е показано на схема на основните процеси.  
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На Възложителя и Строителния надзор ще бъде представен за одобрение изготвен от 

участника План за качество, покриващ следните основни аспекти: списък с правата и 

задълженията на персонала от екипа; вътрешни координационни процедури и инструкции; 

процедури за проверка и одобрение на документите; вътрешни процедури по контрола и 

приемането на СМР; съгласуване и контрол на дейностите на производителите и 

доставчиците на материали и заготовки; организация на дейностите и контрола по охрана на 

труда и опазване на околната среда; инспекционни процедури; документи по качеството. 

Като цяло контролът по качеството е разделен, както следва: 

 Входящ контрол – проверка на сертификатите на доставяните материали и други 

документи, удостоверяващи качеството и съответствието на продуктите и контрол по време 

на транспортирането; проверка за геометрично съвпадение 

 Контрол по време на изпълнение на работите – мерки за спазване на 

технологията и технологичната последователност: геодезични проучвания, лабораторни 

измервания, полеви тестове, визуален контрол 

 Контрол от Възложителя – протоколи за стандартизация на материалите, 

протоколи от лабораторни и полеви тестове, екзекутивни чертежи, контрол от оторизирани 

представители на Възложителя 

 Контролни тестове – авторски надзор, упражняван от проектанта; контрол за 

качество и съответствие на влаганите на обекта материали; контрол на количество; контрол 

по спазване на технологичните процеси; контрол за съответствие на изпълняваните работи с 

одобрената документация; спазване на сроковете; количествен и качествен контрол на 

извършваните работи; осигуряване на необходимата документация по време на 

строителството 

4.2.5. Разпределение на механизацията и човешкия ресурс при изпълнение на 

проекта 

Всяка улица е разгледана като отделен етап на строителството, като всяка ще се 

изпълнява независимо от другите в определена последователност и за всяка ще се прави 

отделен проект за временна организация на движението. Отделните етапи са обособени в 

следния ред: Етап 1 – ул. „Христо Ботев“ (от ден 8 до ден 44); Етап 2 – ул. „Първа“ (от ден 

16 до ден 56); Етап 3 – ул. „Никола Вапцаров“ (от ден 30 до ден 62); Етап 4 – ул. „Васил 

Априлов“ (от ден 43 до ден 68); Етап 5 – ул. „Липа“ (от ден 45 до ден 94); Етап 6 – ул. 

„Найден Геров“ (от ден 69 до ден 98); Етап 7 – ул. „Янко Сакъзов“ (от ден 67 до ден 120); 

Етап 8 – ул. „Цар Симеон“ (от ден 80 до ден 143). За всеки етап са посочени дейностите, 

съгласно техническата спецификация, тяхната последователност, продължителност, 

необходимата работна ръка, разпределение на механизация и отговорни експерти, както и 

разбивка на персонални задачи при изпълнение на съответния вид дейност 
 

4.3. МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, 

контрол и субординация  

4.3.1. Вътрешнофирмена комуникация и начин на разпределение на задачите на 

членовете на екипа – представен е начина на обмен на информация, докладването, 

йерархията и комуникацията между експертите в екипа, който дублира изложеното в част 

МЕ.2. от предложението на участника (стр. 97-98) 

4.3.2. Осъществяване на комуникацията със заинтересованите лица в рамките на 

изпълнението на поръчката, координация и съгласуване на дейностите – предвижда се 

съставяне на план на комуникациите, който съдържа: описание на заинтересованите страни, 

описание на планираните комуникационни похвати, ежеседмични срещи с представители на 

Възложителя и осъществяване на информираност на населението от негова страна. Най-
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малко веднъж месечно с Възложителя, Консултанта и Авторския надзор ще се осъществява 

среща на строителната площадка, резултатите от която ще се протоколират (ще се проверява 

изпълнението на задачите от предходния период, отчет за извършените работи, възникнали 

проблеми и мерки за преодоляването им и др.). По искане на Възложителя и Консултанта 

могат да се организират срещи на обекта по всяко време. 

4.3.3. Връзки на взаимодействие и субординация – обменът на информация ще е 

само на български език и ще се осъществява по един от следните допустими начина – лично, 

по пощата, чрез куриер, по факс, по електронна поща или чрез комбинация от тези средства. 

Връзките между екипите по проекта ще се извършват по следните четири канала: интернет 

комуникация (дава се възможност в реално време да се работи едновременно по едно и също 

съдържание на документацията от няколко екипа); GSM комуникация (при необходимост от 

решаване на внезапно възникнал проблем, при ежедневна координация на екипите или 

даване на информация); документи на хартиен носител (техническа документация, актове и 

протоколи по време на строителството, декларации за съответствие, протоколи от 

изпитвания, екзекутивна документация и др.); устна комуникация (при личните срещи 

между участниците). 

4.3.4. Проблеми възникнали поради липса/недостатъчна координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта – разгледани са 

следните аспекти на проявление: 

 Напрежение и конфликти между страните в проекта – с ниска вероятност и 

средна степен на проявление, което би довело да закъснение в график за изпълнение или 

спиране на проекта. Мерки за недопускане/предотвратяване: срещи с всички участници в 

строителството и постоянно и временно пребиваващите граждани; редовно вътрешна и 

външна комуникация; подбор на екип с набор от умения и експертиза в оценката на риска и 

техники за решаване на проблеми. Мерки за преодоляване на риска: овладяване на 

конфликта, анализ на ситуацията и поставяне под контрол на конкретните причини за 

конфликта, последваща проверка на ефективността на взетите мерки 

 Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни 

комуникации и инфраструктура – с ниска вероятност и ниска степен на въздействие, което 

би довело до закъснение в графика за изпълнение в даден участък. Мерки за 

недопускане/предотвратяване: предварително запознаване с подземния кадастър, 

съгласуване с експлоатационните дружества. Мерки за преодоляване: промяна в графика на 

СМР в участъци, за които са налични достоверни данни за съществуващите подземни 

комуникации. 

 Отказ на някоя от страните при подписване на актове, протоколи и помощни 

документи за предаване на обекта – с ниска вероятност и висока степен на въздействие, 

което би довело до забавяне или спиране на обекта. Мерки за недопускане/предотвратяване: 

редовна информираност на всички страни за хода на изпълнението и съобразяване със 

законовите изисквания за съставяне на документите. Мерки за преодоляване: незабавна 

среща със страните и предприемане на действия за отстраняване на проблема, уточняване 

формата на документите. 

 Обществено недоволство – с ниска вероятност и средна степен на въздействие, 

което би довело до закъснение в графика за изпълнение. Мерки за недопускане/ 

предотвратяване: публичност и комуникация, навременна оценка и предприемане на 

действия, ограничаващи евентуален негативен ефект. Мерки за преодоляване: промяна на 

графика и търсене на съдействие от компетентните органи. 

 Спиране на работата на обекта от държавни или общински органи – с ниска 

вероятност и средна степен на въздействие, което би довело до закъснение в графика на 
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изпълнение. Мерки за недопускане/предотвратяване: спазване изискванията на актуалното 

законодателство; постоянен контрол върху работата на екипите; периодичен одит на 

изпълнението; информиране за промени в законодателството. Мерки за преодоляване: 

незабавно изпълнение на препоръките на държавните и общински органи 

 Политически натиск – с ниска вероятност и ниска степен на въздействие, което 

би довело до закъснение в графика на изпълнение. Мерки за недопускане/предотвратяване: 

публичност и комуникация между всички страни. Мерки за преодоляване: пресконференция 

и търсене на подкрепа от обществеността. 
 

4.4. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица – представена е 

стратегията на участника за управление на критичните точки при изпълнението на проекта, 

изготвянето на план за управление на риска и са разгледани следните рискови фактори: 

4.4.1. Негативна реакция поради затруднен достъп на моторни превозни средства, 

пешеходци, трудноподвижни хора, екипите на спешна медицинска помощ, екипите за 

пожарна и аварийна безопасност – с висока вероятност и средна степен на въздействие, 

което би довело до негативна реакция на постоянно и временно пребиваващите граждани в 

обхвата на работите и евентуално закъснение в изпълнението. Мерки за 

недопускане/предотвратяване: публичност и постоянно информиране на гражданите за 

продължителността, местоположението и периода на предстоящите СМР; следене на 

новините, свързани с проекта на местно и държавно ниво; спазване на предварително 

обявения график; спазване на съгласувания проект за ВОД; предварително съгласуване на 

подземни комуникации; направа на временни пътни трасета, където се налага затваряне на 

основния път; съобразяване на СМР, така че едната лента да е постоянно отворена за 

движение; поставяне на подвижни светофари където има стеснение на пътния участък. 

Мерки за преодоляване: незабавно туширане причините за негативната реакция и 

предприемане на действия по намаляване въздействието на строителството по отношение на 

негативната реакция; съсредоточаване на технически и човешки ресурси в участъците с 

негативна реакция, с цел съкращаване на сроковете. Отговорни лица: Ръководител обект, 

технически ръководител 

4.4.2. Липса на информираност на постоянно и временно пребиваващите граждани в 

обхвата на работите относно предстоящи строително – монтажни работи – със средна 

вероятност и средна степен на въздействие, което би довело до негативна реакция на 

населението и евентуално забавяне в изпълнението. Мерки за недопускане/предотвратяване: 

публичност и постоянно информиране на населението за местоположението и 

продължителността на предстоящите СМР; следене на новините, свързани с проекта, на 

местно и държавно ниво; спазване на предварително обявения график за изпълнение; 

спазване на съгласувания проект на ВОД; изработване на информационни табели и 

поставянето им на местостроежа; постоянна комуникация с кмета на засегнатото от проекта 

населено място; ежеседмични срещи с населението, засегнато от строителството, за 

запознаването им с предстоящото изпълнение на СМР; постоянно актуализиране на 

календарния график; разработване на план за изпълнение на отделните участъци, който ще 

бъде представен като информация на специално изградено информационно табло. Мерки за 

преодоляване: незабавно туширане причините за негативната реакция и предприемане на 

действия за намаляване въздействието на строителството по отношение на негативната 

реакция; съсредоточаване на технически и човешки ресурси в участъците с негативна 
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реакция, с цел съкращаване на сроковете. Отговорни лица: Ръководител обект, технически 

ръководител 

4.4.3. Забавяне изпълнението на отделните СМР и неспазване на предвидения срок 

за тяхното изпълнение – с ниска вероятност и висока степен на въздействие, което би довело 

до загуби за Изпълнителя; обществено недоволство; напрежение между заинтересованите 

лица; може да застраши частично или цялостно проекта. Мерки за 

недопускане/предотвратяване: стартиране на подготовката и организацията в кратък срок 

след избора на изпълнител; активна комуникация и регулярни работни срещи през цялото 

времетраене на проекта; стриктно спазване на сроковете и технологичната последователност 

на СМР; непрекъснат контрол по спазване графиците за работа и доставка на материали; 

навременна и прецизна оценка и анализ за по-нататъшното изпълнение. Мерки за 

преодоляване: изготвяне на план за действие за наваксване на забавата; отстраняване 

причината за закъснението със собствени средства; преработване на графика, увеличаване 

броя на екипите, преминаване на сменен режим на работа; реорганизиране на работата, 

включване на допълнителни човешки и материални ресурси за компенсиране на забавянето; 

комуникация с всички участници, съобразяване с действащото законодателство. Отговорни 

лица: Ръководител обект, технически ръководител. 

4.4.4. Трудности при изпълнение на дейността, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население – със средна 

вероятност и голяма степен на въздействие. Мерки за недопускане/предотвратяване: 

информираност на населението, съгласуване на конфликтните точки с местните власти и 

населението. Мерки за преодоляване: подаване на текуща информация; организиране на 

доставките, съобразени с ежедневния ритъм на живот; незабавно уведомяване на общината в 

случай на конфликт, спиране на работата до изясняване и решаване на проблемите. 

Отговорно лице: Ръководител на обекта. 

4.4.5. Преустановяване и смущаване на подаването на вода, електричество, 

телекомуникации – с висока вероятност и средна степен на въздействие, което би довело до 

негативна реакция за населението. Мерки за недопускане/предотвратяване: публичност и 

постоянно информиране на населението; предварително съгласуване с експлоатационните 

дружества на подземните комуникации; запознаване с подземния кадастър; следене на 

новините за проекта на местно и държавно ниво; спазване на графика и съгласувания проект 

за ВОД; използване на ръчен труд в близост до подземни комуникации. Мерки за 

преодоляване: незабавно туширане на причините за негативната реакция; съсредоточаване 

на човешки и материални ресурси в участъците с негативна реакция с цел съкращаване на 

сроковете и смекчаване причините за недоволството; предоставяне на водоноски и агрегати 

при засягане на подземни проводи; промяна в графика на СМР за участъци с достоверни 

данни за съществуващи подземни проводи. 

4.4.6. Високо ниво на запрашеност, шум и вибрации – с висока вероятност и средна 

степен на въздействие, което би довело до негативна реакция и евентуално закъснение. 

Мерки за недопускане/предотвратяване: публичност и постоянно информиране на 

населението за продължителността и местоположението на предстоящите СМР; следене на 

новините за проекта на местно и държавно ниво; спазване на графика и проекта за ВОД; 

постоянно замерване на параметрите на околната среда от лицензирана лаборатория; 

спиране и замяна на машина, за която се установи нива на шум и вибрации, по-големи от 

допустимото; постоянно оросяване на работния участък с водоноска, за да не се получава 

запрашаване. Мерки за преодоляване: незабавно туширане причините за негативната 

реакция; съсредоточаване на човешки и материални ресурси в участъците с негативна 
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реакция с цел съкращаване на сроковете и смекчаване причините за недоволството; 

незабавно спиране и замяна на техника със замерени шум и вибрации над допустимите нива. 

4.4.7. Причиняване на екологични щети – с ниска вероятност и ниска степен на 

въздействие, което би довело до обществено недоволство и евентуално закъснение. Мерки 

за недопускане/предотвратяване: спазване на приложимото законодателство; обновяване на 

техниката, редовна превантивна поддръжка и обслужване; спазване на набелязаните мерки 

за опазване на околната среда; постоянен контрол върху работата на екипите; периодичен 

одит върху изпълнението и спазване на мерките за опазване на околната среда. Мерки за 

преодоляване: незабавно предприемане на действия за отстраняване на последствията и 

възстановяване на околната среда; коригиране на превантивните мерки; информиране на 

персонала за корекциите 

4.4.8. Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2/2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, довели до временно спиране на обекта – с ниска вероятност и ниска 

степен на въздействие, което би довело до обществено недоволство и евентуално 

закъснение. Мерки за недопускане/предотвратяване: спазване изискванията на внедрената 

система за управление на качеството, безопасността и околната среда; прилагане на контрол 

по спазването им; вътрешни и външни одити на интегрираната система за управление. 

Мерки за преодоляване: незабавно отстраняване на констатираните нарушения и корекция 

на превантивните планове; информиране на персонала с цел недопускане на други 

нарушения. 

4.4.9. Напрежение и конфликти между страните в проекта – с ниска вероятност и 

средна степен на въздействие, което би довело до обществено недоволство, закъснение 

спрямо графика или спиране на проекта. Мерки за недопускане/предотвратяване: 

публичност, редовна вътрешна и външна комуникация; подбор на екип с набор от умения и 

опит, обучен за методи за оценка на риска и техники за решаване на проблеми. Мерки за 

преодоляване: овладяване на конфликта, анализ на ситуацията и предприемане на мерки, 

последваща проверка на ефективността на приложените мерки. 

4.4.10. Причиняване на имуществени щети на трети страни – с ниска вероятност и 

ниска степен на въздействие, което би довело до негативна реакция, спиране на обекта, 

съдебни искове и евентуално закъснение. Мерки за недопускане/предотвратяване: 

предварително съгласуване с експлоатационните дружества на надземните и подземните 

комуникации; предварително информиране на населението за предстоящите работи; 

детайлен график; поддържане на актуална застраховка „Професионална отговорност“; 

опазване на имотите в близост до обекта; регулиране на движението, контрол по изпълнение 

на ВОД. Мерки за преодоляване: стартиране на процедура по уведомяване на 

застрахователя; своевременно възстановяване на щетите. 

4.4.11. Аварии на строителна техника – с ниска вероятност и средна степен на 

въздействие, което би довело до обществено недоволство от преминаващи по трасето 

граждани. Мерки за недопускане/предотвратяване: непрекъснато обновяване на машините; 

спазване на инструкциите за работа с машините; периодични прегледи; наличие на екип за 

отстраняване на повреди; наличие на техника в резерв; оценка на аварията, подмяна на 

авариралата част; управление на механизацията от обучен, правоспособен и инструктиран 

персонал; сключване на договори за наем на техника при необходимост. Мерки за 

преодоляване: включване на допълнителни машини; извозване на авариралата машина и 

подмяната и с нова; гарантиран механизъм за доставяне на машини под наем в рамките на 24 

часа. Отговорен служител: Ръководител механизация. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 64 / 109 

4.4.12. Спиране на работата на обекта от държавни или общински институции – с 

ниска вероятност и средна степен на въздействие, което би довело до закъснение или 

спиране на работата; неспазване на договора, недоволство на населението. Мерки за 

недопускане/предотвратяване: постоянен контрол върху работата на екипите; периодичен 

одит на изпълнението; спазване на законодателството. Мерки за преодоляване: незабавно 

изпълнение препоръките на държавните или общински органи; актуализиране на графика; 

съставяне на план за преодоляване. Отговорни лица: Възложител, Консултант, Ръководител 

обект, технически ръководител.   
 

4.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда – подчертано е прилагането на внедрена система за управление на околната 

среда, сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004 

4.5.1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащи площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията 

 Обхват и сфера на въздействие – възможно е замърсяване на повърхностни 

или подземни води, близки тревни площи и почвения слой при използване и/или 

преминаване на неизправна техника или при зареждането й. 

 Мерки, свързани с отстраняване на влиянието – стриктен контрол на работата 

на автотранспорта и механизацията; използване на технически изправна механизация и по 

предназначение; провеждане на редовни технически прегледи и ремонти; недопускане 

зареждане или смяна на масла, горива и др. в обсега на обекта. В случай на разлив, същият 

ще бъде незабавно ограничен, а замърсеният участък – почистен. 

 Отговорни лица – технически ръководител, бригадири, началник механизация. 

Задължения на отговорните лица и тяхната взаимовръзка – заедно и поотделно отговарят за 

техническото състояние на механизацията, за да се предотвратят разливите на масла и др. 

замърсители на почвата и водите. 

 Очаквано въздействие от мярката към изпълнението на договора като цяло – 

ограничаване рисковете за замърсяване на повърхностните и подземните води около трасето 

и на почвата в района на обекта 

4.5.2. Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката  

 Обхват и сфера на въздействие – възможно е локално замърсяване с прах и 

газове от преминаването на транспортни средства и работата на механизацията; възможно е 

и превишаване нивата на фини прахови частици при неприлагане на предпазните мерки при 

транспортиране, съхранение и полагане на използваните инертни материали 

 Мерки свързани с отстраняване на влиянието – поддържане на площадката 

чиста, оросяване с вода; превозване на инертните материали в уплътнени и покрити 

каросерии; съхраняването им в затворени опаковки или защитени от вятъра места; 

осъществяване стриктен контрол на техниката с цел снижаване изхвърляните в атмосферата 

изгорели газове; недопускане работа на празен ход; използване на технически изправна 

техника и по предназначение; ограничаване на скоростта и др. 

 Отговорни лица по изпълнение на мерките – технически ръководител, 

бригадири, началник механизация. Задължения на отговорните лица и тяхната взаимовръзка 

– заедно и поотделно отговарят за техническото състояние на автомобилите и 

механизацията 
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 Очаквано въздействие на мярката към изпълнението на договора като цяло – 

ограничаване на вредните емисии във въздуха и предотвратяване разпространението на 

газови емисии, намаляване предпоставките за замърсяване на атмосферния въздух 

4.5.3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство 

 Обхват и сфера на въздействие – разпръскване на материали и машини на 

строителната площадка – земни почви, строителни отпадъци, инертни материали, бетонови 

смеси, развалени строителни машини и др.; създаване на нерегламентирани сметища от 

строителни отпадъци и излишни земни маси. 

 Мерки свързани с отстраняване на влиянието – управлението на строителните 

отпадъци ще става при спазване на приложимата нормативна уредба; съобразяване с 

определените места за събиране и временно съхраняване на отпадъците и определянето на 

маршрут за транспортирането им; недопускане замърсяване на прилежащите терени; 

поддържане на площадките чисти от битови отпадъци, чрез оборудването им с контейнери и 

депонирането им на депо, указано от Възложителя; ще се изгради система за разделното им 

събиране, като техническият ръководител ще инструктира работниците; химическите 

отпадъци ще се съхраняват в изправни съдове, извозвани ежедневно и предавани на 

лицензирани оператори; хумусът, земните маси и фрезования материал ще се складират на 

купове и ще се ограждат, за да не се разпиляват; няма да се допуска палене на отпадъци на 

строителната площадка; ще се осигурят мобилни тоалетни и ще се организира ежедневното 

им почистване; ще се изготви транспортен дневник на строителните отпадъци, включващ 

информация съгласно нормативните изисквания; ще се изготви отчет за изпълнение на 

ПУСО. 

 Отговорни лица – технически ръководител и бригадири. Задължения при 

изпълнение на мерките и тяхната взаимовръзка – заедно и поотделно ще отговарят за 

управлението на строителните отпадъци, като на обекта ще се извършва: периодичен 

контрол за разделно съхраняване; проверка на съдовете за съхраняване на отпадъците; 

поддържане на отчетна информация за предаването им; осигуряване на договори с лица, 

лицензирани по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци; своевременно 

предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или обезвреждане 

 Очаквано въздействие на конкретната мярка върху договора – 

предотвратяване причините за замърсяване на околната среда в и около района на обекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.5.4. Намаляване нивата на шум и вибрации в процеса на строителството 

 Обхват и сфера на въздействие – източниците на шум ще са основно от 

товарните автомобили и строителните машини, като въздействието им ще е за ограничен 

период от време; нарастване на общото акустично натоварване се регистрира и при работа 

на празен ход на машините. 

 Мерки свързани с отстраняване на влиянието – недопускане надвишаване на 

допустимите шумови нива; избягване движението на тежка механизация през населените 

места или съгласуване на маршрутите й с общинската администрация; използване на 

подвижни шумозащитни пана от PVC материал; поддържане на техниката в добро 

техническо състояние; периодично замерване на шума от лицензирана лаборатория;  

 Отговорни лица – технически ръководител, бригадири, началник механизация. 

Задължения на отговорните лица при изпълнение на мерките и взаимовръзка – заедно и 

поотделно отговарят за недопускане излишно завишаване на шум и вибрации от строителна 

техника 

 Очаквано въздействие на конкретната мярка върху договора – намаляване на 

дискомфорта на постоянно и временно пребиваващите граждани в района 

4.5.5. Негативно влияние върху почвата, растителния и животински свят 
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 Обхват и сфера на въздействие – няма опасност от унищожаване на редки и 

застрашени видове; шумът и вибрациите от машините по време на СМР може да доведе до 

временно прогонване на птиците и животните в района; възможно е отнетия хумусен слой 

да бъде примесен със строителни отпадъци; преминаващата техника може да увреди 

прилежащите земеделски площи 

 Мерки свързани с отстраняване на влиянието – недопускане табели, кабели и 

въжета да се връзват по дърветата; при маневри на механизацията ще се внимава да не се 

наранят дърветата, чрез завиване със зебло, ограждане или работа на ръка в близост до тях; 

след приключване на СМР ще се извърши рекултивация на почвата до първоначалния й вид; 

ще се вземат предпазни мерки за да не попаднат отпадъци и опасни вещества в почвата в 

близост до площадката; ако се налага премахване на дървета, те ще бъдат съобразени с 

периода на гнездене на птиците 

 Отговорни лица – технически ръководител и бригадири. Задължения на 

отговорните лица при изпълнение на мерките и взаимовръзка – заедно и поотделно 

отговарят за недопускане на паркиране и преминаване през тревни площи, ненарушаване 

целостта на почвата и хумусния слой; не допускат замърсяване със строителни примеси и 

отпадъци 

 Очаквано въздействие от конкретната мярка върху договора – запазване 

растителността и зелените площи в района, обитаващите животински видове; ограничаване 

рисковете за замърсяване на почвата 

4.5.6. Основни аспекти по опазване на околната среда – постоянно поддържане и 

подобряване на системата за управление на околната среда; стремеж за минимизиране 

вредното влияние върху нея и създаване на условия за това; ефективно използване на 

материалите и ресурсите; намаляване на отпадъците; спазване на приложимите законови и 

нормативни изисквания; актуализация на политиката и целите; осъществяване на вътрешен 

контрол чрез ежегодни работни срещи. 

Ще се провеждат оперативни срещи с Възложителя, Проектанта и Консултанта 

ежеседмично; ще се изготвят доклади по напредъка. След приключване на СМР площадката 

ще бъде изчистена от отпадъци, временни знаци, материали и оборудване. Цялостната 

отговорност по изпълнение на мерките по опазване на околната среда е на ръководителя на 

обекта; за дейностите свързани с използване на машини, механизация и оборудване и 

свързани с околната среда ще е на ръководителя механизация; а на дейностите по събиране 

на отпадъците, опазване на растителността, предпазване от запрашаване ще отговаря 

техническия ръководител. Представена е схема, онагледяваща взаимовръзката между 

отделните ангажирани длъжностни лица и изпълнителски персонал. 
 

4.6. Линеен календарен график – представен е график във формат диаграма на Гант, 

придружен от диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. В графика са 

описани дейностите, продължителността им, начало и край на изпълнение на всяка от тях и 

брой и квалификация на звеното от работници; представен отделно е и график на 

механизацията 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за 

съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между 

елементите на техническото предложение и съответствието с техническата 

спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага 

на Възложителя участникът „НАР“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 67 / 109 

на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията 

и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

В точка МЕ.4 от методиката за оценка „Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики“, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху 

кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки 

от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 

нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

След обстоен преглед на точка  МЕ.4 от  техническото предложение на участника е 

видно, че начинът на изложение не отговаря на предварителните условия и изисквания на 

Възложителя. В т. МЕ.4, участникът е разработил стратегия за управление на критичните 

точки и оценка на риска на фактори влияещи върху изпълнението на обекта, като не е 

съобразил изложението си с изискванията на Възложителя. Не са разработени двата основни 

компонента  А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. 

Не са описани конкретно двете основи задължителни мерки, изисквани от Възложителя: 

 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки;  

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи.Липсващите компоненти от 

техническото предложение на участника водят до несъответствие на офертата му с 

изискванията на възложителя за минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики. Същите са въведени като задължителна част от съдържанието на офертите 

на всички участници с оглед проверка на техническите им предложения в частта относно 

осигуряване на работния процес без прекъсване на транспортната свързаност между 

крайните токи на пътните отсечки, както и относно осигуряване на информираността на 

гражданите. Липсата на посочените компоненти, имащи социален характер и насоченост, 

води до несъответствие на офертата с минималните условия, предвидени от възложителя за 

изпълнение на поръчката.  

Гореобсъдените обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и в 

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат 

санирани от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията 

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 
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обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се 

явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „НАР“ 

ООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята 

работа в 16.15 часа на 29.10.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 

15.11.2018 г. от 13:00 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------- 

 

На 15.11.2018 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работата в закрито заседание. 
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5. Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 

със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- 1 (една) година – за ремонт на улици и елементи към тях; 

- 8 (осем) години – за изградени съоръжения на канализационната мрежа 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Организация и подход на изпълнение 

4.1.1. Подход на изпълнение 

4.1.2. Организация на изпълнение 

4.1.2.1. Организация на Подготвителни работи и мобилизация на необходимите 

ресурси – ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 

4.1.2.2. Организация на изпълнение на строителните и монтажните дейности от 

основното строителство – ОСНОВЕН (СТРОИТЕЛЕН) ЕТАП 

4.1.2.2.1. Технология на извършване на СМР 

4.1.2.2.2. Организация, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР 

4.1.2.2.3. Общи изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството 

4.1.2.2.4. Основни материали 

4.1.2.3. Организация на изпълнение на довършителни работи и Подписване приемо-

предавателен протокол между представител на Възложителя и Изпълнителя – 

ДОВЪРШИТЕЛЕН ЕТАП 

 

4.2. Организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата 

на човешкия ресурс 

4.2.1. Организация на ресурсите 

4.2.2. Разпределение на ключовите експерти 

4.2.3. Вътрешна организация, действия и задължения на отговорните експерти, 

които осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката 
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4.3. Процес на комуникация и координация, контрол и субординация, както между 

експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението 

на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването й 

4.4. Реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица 

4.4.1. Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки 

4.4.2. Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително - монтажни  работи 

4.4.3. Намаляване затрудненията за физически достъп 

4.4.4. Намаляване затрудненията за достъп до комунални услуги (водо-, електро-, 

газоснабдяване, телевизия и интернет) 

4.4.5. Намаляване на шумовото замърсяване от строителството 

4.4.6. Осигуряване на безопасни условия при изпълнение на строителните работи 

4.4.7. Опазване на съседни имоти, площи, улици и други 

4.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда 

4.5.1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията 

4.5.2. Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката 

4.5.3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството 

4.5.4. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с кал, земни 

маси, асфалт, отпадъци и др. 

4.5.5. Предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземни води 

4.5.6. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала 

4.5.7. Мониторинг 

4.6. Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за 

съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между 

елементите на техническото предложение и съответствието с техническата 

спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага 

на Възложителя участникът „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, 

основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като единият от предложените 

гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от 

документацията за участие е за ремонт на улици и елементите към тях - 1 (една) година, а 

следва да бъде за рехабилитация и реконструкция на улици, който е минимум 2 (две) 

години, следователно оферираният гаранционен срок от участника е по-кратък от законово 

установения в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
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строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

С Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал 

предмета на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр. Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е 

Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в 

забележка е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и 

монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен 

като „реконструкция и рехабилитация“ и в случай, че участникът е имал възражения по 

обхвата и дефиницията на поръчката, същият е могъл да подаде жалба срещу същата в 

определените от закона срокове или при неясноти да поиска разяснения от Възложителя по 

реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой от участниците не се е възползвал от 

възможността да поиска разяснения от Възложителя относно оферирането на гаранционните 

срокове, което води до извода, че участниците не са имали неяснота по този въпрос. Нещо 

повече – от дефинирания предмет на поръчката като „реконструкция и рехабилитация“  е 

видно, че дейностите от предмета на поръчката са обобщени коректно в наименованието на 

същата, с което утвърдената от възложителя документация в максимална степен е 

съобразена с принципа на прозрачност. С това за участниците е дадена изчерпателна 

информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в коя хипотеза от Наредба № 2 от 

2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 

В Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране 

и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след 

приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния 

строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в 

Наредбата. 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 

за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7 от 

документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 19/15.08.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на улици, като основната цел на проектната 

разработка е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, 

изграждане на нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

В документацията (стр. 5; т. 2) за обществената поръчка и в Обявлението 

Възложителят е посочил като основен CPV-код от Общия терминологичен речник: 45233252 

„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици“, а като допълнителен CPV-
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код 45233330 „Строителни работи по изпълнение на основа на улици“. От посочените CPV-

кодове може да бъде направен допълнителен извод, че строителните работи от обхвата на 

поръчката включват СМР по реконструкция и рехабилитация, които са с по-широк обхват от 

дейностите по основен ремонт и следователно минималните гаранционни срокове на 

извършени СМР по предмета на общественатa поръчка са 2 години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 

8, предл. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., а именно: за останалите пътища и улиците - 

две години.   

Съгласно Техническата спецификация и приложената одобрена проектна 

документация проектът има за цел повишаване на транспортно – експлоатационните 

качества на настилката, оптимизиране на съществуващия габарит и елементи на уличните 

платна в съответствие с действащата регулация на гр. Вършец и приложимата нормативна 

уредба. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде максимално подобрена 

в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, което от своя страна ще допринесе за повишаване безопасността 

на придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. За по-ефективно отводняване 

на уличните платна в проекта са заложени подходящи напречни и надлъжни наклони на 

асфалтобетоновото покритие. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за отвеждане 

на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством PVC тръби ф200. 

На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Преобладаващата част от улиците, предмет на проекта, са предвидени за реконструкция, 

включваща дейности по направа на пътна основа от несортиран трошен камък с мин. 

дебелина 35 см, полагане на асфалтови пластове (изравнителен пласт от неплътен 

асфалтобетон и износващ пласт от плътен асфалтобетон) с обща дебелина 10 см, изграждане 

на нови тротоарни площи и бордюри, направа на ревизионни шахти и дъждоприемни 

оттоци; а останалите улици (ул. „Христо Ботев“ и ул. „Първа“) са предвидени за 

рехабилитация, включваща дейности по фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, 

полагане на два пласта асфалтобетон (биндер – неплътен асфалтобетон и износващ пласт от 

плътен асфалтобетон), нови тротоарни настилки и бордюри, направа на ревизионни шахти и 

дъждоприемни оттоци. 

Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 

от чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен 

срок за извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на 

улиците е 2 (две) години. Този извод следва от последното предложение на въпросната 

разпоредба, според което едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се 

касае за основен ремонт на „останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта 

включват полагане на изцяло нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови 

тротоари и бордюри, т.е. дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието 

„основен ремонт“ дейности. Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е 

частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни 

части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните 

работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, 

с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава 

срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, следва да се отбележи, че по 

смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., „рехабилитация“ е строителна 

дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на 

частта от елементите на пътната, транспортната, електронната съобщителна, 
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енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната 

инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, дейностите от предмета на поръчката 

попадат в обхвата разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години.. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 

Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

саниран от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията 

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 
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буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се 

явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

В този смисъл Решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 564 

от 08.05.2014 г. по преписка № КЗК-313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение 

№ 9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело № 7546/2014 г. на Върховния административен съд 

(ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение 

№ 8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело № 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 

г. по преписка № КЗК-165/2013 г., оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. 

дело № 5558/2013; Решение на КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-

719/729/743/2011 г.; Решение на КЗК № 1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-

1124/2014 г. и Решение № 4384 от 21.04.2015 г. по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; 

Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по адм. дело № 15250/2014 г. на ВАС; (всички 

отнасящи се до една и съща хипотеза на Наредба №2/2003 г., а именно: „останалите 

пътища и улици“). 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „КАРО 

ТРЕЙДИНГ“ ООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

6. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 

със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 10 (десет) години. 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Нормативи – цитирани са законовите и подзаконови нормативни актове, 

приложими към спецификата на настоящата поръчка, чиито изисквания участникът ще 

спазва при извършване на строително – монтажните работи. 

4.2. Предмет на обществената поръчка, местоположение, обхват и цели на проекта, 

описание на дейностите, включени в проекта – направена е синтезирана извадка от 

техническата спецификация, касаеща общото запознаване с предмета, обема и спецификата 

на проектната разработка, предвидена за реализация. 
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4.3. МЕ.2.Подход и организация на обекта – технология, последователност и 

взаимовръзка на извършване на СМР – участникът предвижда три технологични етапа при 

изпълнението на СРР/СМР: 

4.3.1. ЕТАП I – Подготовка на строителството и организация на строителната 

площадка – възлиза на един календарен ден и започва от датата на подписване на Протокол 

обр. 2а, като включва следните дейности: извършване на необходимите действия за 

подписване на Протокол обр. 2а; разчистване и организация на строителната площадка; 

уточняване местата на депониране на земни маси и извозване на строителни отпадъци; 

среща с представителите на експлоатационните дружества за уточняване на личните 

подземни и надземни мрежи в обсега на строителната площадка; подготовка за временна 

организация на движението мобилизиране на необходимите ресурси – материали, 

механизация, работна ръка; провеждане на първоначална среща с ръководния екип за 

запознаването им с техническата спецификация, линейния график и обсъждане на възможни 

критични точки и мерки за преодоляването им; Координаторът по безопасност и здраве ще 

актуализира плана за пожарна безопасност; предоставяне на подземен кадастър с нанесени 

комуникации; 

 Временни работи – предвижда се изграждането на временни съоръжения, 

като подходи, заграждения и рампи; вземане на мерки за предпазване на пътищата, по 

които ще се движи строителната механизация от замърсяване и осигуряване на 

необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението. 

 Организация на строителната площадка – предвидени са дейности 

включващи следното: подготовка на строителството (уточняване местата за извозване на 

строителните отпадъци и за депониране на земни маси; подготовка на временно селище; 

временна организация на движението и Протокол обр. 2а); безопасност на движението и 

обществена безопасност (чрез осигуряването и поддържането на ограничителни и сигнални 

системи за осигуряване на безопасност по време на строителството, съобразяване на 

работното време, създаване на временни обиколни пътища при необходимост); направа на 

временни заграждения; разчистване на строителната площадка; организиране на временно 

селище; временно електрозахранване, отопление, осветление, канализация и др.; 

монтиране и поддържане на знаци – табели (забраняващи и предупреждаващи знаци; 

задължаващи знаци; указателни знаци за първа помощ и аварийни изходи; указателни 

знаци за противопожарно оборудване и разположението му; знаци – лепенки, светещи 

знаци и знаци за препятствия и опасни места); пътища за влизане и излизане от обекта; 

охрана на обекта; мерки за безопасност; евакуационни пътища; ликвидиране на пожари 

и/или аварии. 

4.3.2. ЕТАП II – Строителство – представена е технологията на изпълнение на 

всеки един вид дейност съгласно техническата спецификация и количествената сметка. 

Дейностите са обособени в два раздела – реконструкция и рехабилитация на 

съществуващите улици, съоръженията и принадлежностите към тях (Раздел I) и 

строителство и реконструкция на нови и съществуващи тротоари, съоръженията и 

принадлежностите към тях (Раздел II). Представена е технологията, последователността и 

взаимовръзката по видове работи – земни работи; асфалтови работи и пътни работи. 

4.3.3. ЕТАП III – Демобилизация, разчистване и предаване на обекта – включва 

демобилизация на временното селище и механизацията, разчистване и възстановяване на 

прилежащата инфраструктура в първоначален вид и предаване на обекта с подписване на 

Констативен акт обр. 15.  
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4.4. МЕ.2. Организация на обезпечаване – състав, техническа обезпеченост и 

координация на работната ръка – за всяка една от улиците в обхвата на проекта са посочени 

продължителност на всяка дейност, необходимите технически персонал и механизация. 

4.4.1. Организация на работата на човешкия ресурс – технически състав – 

участникът предвижда да използва екип от квалифицирани специалисти в областта на 

пътното строителство с дългогодишен опит и отговарящи на изискванията на Възложителя в 

следния състав: 

 Технически ръководител – осъществява непосредствен контрол и 

организира работата на обекта; възлага на работните групи дейностите, които ще 

изпълняват; ръководи ресурсите на дружеството на място на обекта; следи за качественото 

изпълнение на възложените му СМР; води инструктажите на поверените му служители; 

носи пряка отговорност, включително имуществена, при констатирани нарушения пред 

управителя на дружеството и компетентните органи; носи отговорност и за: осигуряване 

охрана на труда и осигуряване на безопасни условия на труд; правилно технологично 

изпълнение на всички процеси; координация на необходимите строителни машини; спазване 

геометричните размери на работите; постигане на необходимото качество от работата на 

различните машини; своевременното завършване на различните етапи и процеси; изготвяне 

на необходимите отчети за използваните ресурси; координация на различните екипи за 

изпълнение; спазване на необходимите срокове и преразпределяне на ресурсите при 

необходимост. 

 Специалист „Контрол на качеството“ – осъществява контрол върху 

качеството на строителството в съответствие с приложимата нормативна уредба; ръководи, 

координира и организира качествения контрол на място; следи за качеството на вложените 

материали и ще издава необходимите документи за това; осъществява предварителен, текущ 

и последващ вътрешен контрол, производствен контрол, контрол по управление на 

документи и записи, управление на несъответстващи продукти, преглед на запитвания, 

оферти и договори; анализира причините за допускане на некачествен продукт за влагане в 

строителството и ще предлага мерки за отстраняването им; участва в изготвянето 

координирането и контрола на документацията за внедрената система за управление на 

качеството в дружеството, на процесите за управление на качеството, при провеждане на 

вътрешни и външни одити; извършва входящ контрол на материали, суровини и изделия, 

превантивен контрол на качеството на изпълняваните СМР; дава предписания за спиране от 

употреба на нестандартни продукти, временно спиране изпълнението на некачествено 

извършени работи, а впоследствие и развалянето им, ще предлага санкциониране на 

длъжностни лица, системно допускащи пропуски в технологията на изпълнение или 

неправилно съхранение на продуктите и др.; 

 Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ – контролира 

спазването на приложимата нормативна уредба;  отговаря за цялостния контрол по ЗБУТ, 

провежда изискуемите периодични и специализирани инструктажи; участва в 

разработването на заповеди, инструкции и програми за подобряване условията на труд и 

намаляване риска при работа, аварийни планове за действия при аварии и бедствия и др.; 

контролира и координира дейностите по провеждане на различни инструктажи и 

провеждане на обучения по безопасност при работа на експертния екип и персонала на 

обекта; участва в разработването на справки, формуляри и др. при проверки от Инспекция 

по труда; участва в комисии по разследване на трудови злополуки и регистрира същите; 

изпълнява и други задължения възложени му от управителя на дружеството, носи  пряка 

отговорност, включително имуществена при констатирани нарушения на ЗБУТ пред 

управителя на фирмата и контролните органи. 
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4.4.2. Техническа обезпеченост – изброена е необходимата строителна 

механизация, която участникът предвижда да използва и ще бъде на разположение през 

целия период на изпълнение. Като допълнителни мерки за повишаване на качеството се 

предвижда провеждането на периодични и извънредни проверки на машините и в случай на 

повреда, отказ или инцидент, се предприемат действия по незабавна смяна на машината или 

ремонтирането й с цел недопускане забавяне в сроковете. В съответствие с внедрената от 

участника система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 са извършват 

превантивна, корективна, предварителна и обща продуктивна поддръжка. Участникът 

декларира наличието на достатъчен брой механизация, собствена ремонтна работилница и 

механици на разположение на обекта за гарантиране на постоянна изправност на 

механизацията. 

4.4.3. Координация на работната ръка. Разпределение на основните отговорности и 

дейности между човешкия ресурс – представена е схема на вертикална йерархичност на 

ръководния екип, като най-отгоре е посочен специалистът „Контрол на качеството“, на 

когото е вменен основния ангажимент по контрола на изпълнението на видовете работи. 

Качество ще бъде гарантирано и от внедрени и действащи системи за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008, както и от акредитирана пътностроителна 

лаборатория. Контролът върху изпълнението на задачите ще се осъществява основно в три 

направления: контрол върху строителните материали (строителните материали за влагане 

ще бъдат одобрени в подготвителния период от специалиста „Контрол на качеството“, а 

Техническият ръководител ще сключва договорите за производството им и ще изготви 

график за доставките, съобразен с графика за изпълнение; натоварването, транспортирането 

и съхранението на материалите ще става при съблюдаване на правилата за безопасност под 

контрола на специалистът по здравословни и безопасни условия на труд); контрол на 

производството на материали и изделия (описан е процесът на контрол върху 

производството на асфалтови смеси, представена е схема за контрол на материалите от 

доставката им до влагането им в строежа); контрол на качеството на изпълнение на 

строителните дейности (мерките, които се предвиждат, са: контрол върху качеството на 

изпълнение на отделните СМР, извършвани от техническия ръководител и специалиста по 

контрол на качеството; регулярни лабораторни изпитвания; контрол на завършените работи 

и методи на отчетност – чрез съставяне на актове по Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, подписани от Изпълнителя, Възложителя и 

Строителния надзор, а именно Актове обр. 5, обр. 6, обр. 12 и Констативен акт обр. 15,  

придружени от сертификати и декларации за материалите, протоколи от изпитвания, схеми 

и др.) 

4.5. МЕ.3. Комуникация и координация, контрол и субординация между 

участниците в процеса – всеки от тримата експерти ще бъде упълномощен при изпълнение 

на договора да изпраща и получава съобщения към и от екипа на Възложителя по 

определени комуникационни канали, като основни елементи за успешно управление на 

комуникационния процес са: планиране на комуникациите, разпространение на получената 

информация и отчитане на изпълнението. Неразделна част от комуникационния процес 

между Изпълнителя и Възложителя ще бъдат: отчитане на състоянието, отчитане на 

напредъка, прогнозиране и отчет на изпълнението. Цялата кореспонденция ще се 

осъществява в писмена форма между упълномощените представители на Възложителя и 

Изпълнителя чрез ръчно предаване, изпращане по пощата или по факс. Обменът на 

информация с Възложителя ще се извършва по един от следните начини: лично срещу 

подпис; по пощата с обратна разписка; с куриер; по факс; по електронен път и чрез 

комбинация от тези средства. Административното взаимодействие между двете страни ще 
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включва предоставяне на необходимата информация и данни за изпълнение на договора; 

актуализиране на сроковете при необходимост; осигуряване на допълнителен ресурс от 

Изпълнителя при необходимост; предоставяне на информация от Изпълнителя през всеки 

етап от изпълнението. 

4.5.1. Обща организация – общата организация по изпълнението на договора 

може да се обособи на следните елементи: подход за управление и контрол; упълномощени 

представители; документиране на взаимодействието; провеждане на работни срещи (по 

предварителен график, своевременно при необходимост; след предоставяне на писмено 

искане от някоя от страните), като всички резултати и хронология от срещите ще бъдат 

описани в окончателния доклад от Изпълнителя по изпълнението на дейностите по 

договора.  

4.5.2. Допълнителен контрол на изпълнението – за допълнително гарантиране на 

качеството се предвиждат следните нива на контрол – първо ниво на контрол (от екипа на 

Изпълнителя съобразно персоналните задачи и отговорности);  второ ниво на контрол (от 

Ръководителя на обекта, отговорен за изпълнението на всеки един от етапите, проверява и 

обхвата и съдържанието на работата на техническия екип); трето ниво на контрол 

(осъществява се от Възложителя). По време на строителството Изпълнителят ще отговаря за: 

своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

изготвянето и съхраняването на екзекутивната документация и друга техническа 

документация по изпълнението; съхраняване и предоставяне при поискване от останалите 

участници в строителството или контролни органи на строителните книжа. Представена е 

схема на организация на ръководния екип и комуникационен поток между представителите 

на Изпълнителя и Възложителя. 

4.5.3. Приемане на изпълнените работи от Възложителя – Изпълнителят ще 

предава изпълнените СМР на база съставяните актове и протоколи по Наредба №3/2003 г., 

оформени и подписани от представители на Възложителя и Изпълнителя, както следва: Акт 

обр. 12, Акт обр. 14 и Констативен акт обр. 15, сертификати и декларации за 

експлоатационните показатели на материалите, лабораторни протоколи за асфалтовите 

смеси. Всекидневно Техническият ръководител ще изготвя информация за извършените 

количества работи и степента на завършеност на участъка, схеми на кръпки, 

преасфалтирани участъци и др. След проверяване достоверността на получената 

информация, той ще я систематизира и окрупнява и ще я предоставя на Възложителя за 

текущ контрол. 

4.5.4. Отчитане и заплащане на изпълнените СМР – отчитането на изпълнените 

СМР ще става съгласно изискванията на Наредба №3/2003 г. При реализация на всички 

останали монтажни дейности ще бъдат съставяни Актове обр. 7 за приемане на основата и 

даване разрешение за изпълнение на монтажни дейности. След приключване на всеки вид 

СМР изпълненият обем и качество ще се удостоверяват чрез съставяне на Констативен акт 

за извършената работа от Техническия ръководител и специалиста „Контрол на качеството“ 

и ще се предоставят на Възложителя. Действителните количества подлежащи на заплащане 

ще се измерват в присъствието на Техническия ръководител и представител на 

Възложителя. Ако се налага изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, ще се 

изготви подробна писмена обосновка, която ще се представи на Възложителя за писмено 

разрешение. След изготвяне на всички актове и приключване на строителството на 

приемателна комисия между представители на Изпълнителя и Възложителя и при липса на 

забележки, ще се състави Констативен акт обр. 15 за удостоверяване завършеността на 

обекта.  
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4.5.5. Етични клаузи на комуникация между Изпълнителя и Възложителя – 

отношенията между участниците ще се базират на общоприети морални норми и добри 

практики; избраните представители на двете страни не трябва да са свързани лица или да 

бъдат в зависимост един от друг; Изпълнителят във всеки момент ще действа 

професионално, безпристрастно и в съответствие с етичния кодекс на професията си, 

въздържайки се от публични изявления без одобрението на Възложителя; ще бъдат спазвани 

човешките права без да се нарушават политически, културни и религиозни практики на 

страната. 

4.5.6. Други комуникации – Изпълнителят ще вземе мерки и ще предприеме 

всички действия по опазване на пощенските, електроснабдителните и други подземни и 

надземни комуникационни и снабдителни мрежи; ще бъдат уведомявани и съответно 

съгласувани действията по извършване на СМР с компетентните дружества. 

4.5.7. Действия от страна на Изпълнителя при възникване на ситуации по 

прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя и/или при 

поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка – Изпълнителят 

оценява възможността от неизпълнение на договорните задължения от страна на 

Възложителя, в това число забава на плащанията, като нулева и гарантира наличието на 

достатъчно ресурс за изпълнението на договора, без да зависи от плащанията по него в 

случай на забава. При поетапно възлагане на работите по обекта ще бъдат навременно 

съставяни актовете и протоколите по Наредба №3/2003 г. за спиране на строителството (Акт 

обр. 10, Акт обр. 11, Акт обр. 12, сертификати и декларации за съответствие на материалите, 

лабораторни протоколи, схеми и др.). Веднага след подписване на договора ще се поиска 

работна среща с Възложителя за уточняване обхвата за изпълнение на СРР по съответните 

населени места и улици; при необходимост своевременно ще се актуализира календарния 

график и ще се изготви план-сметка за необходимите финансови ресурси по седмици, която 

ще се предостави на Възложителя, при установяване на недостиг на финансов ресурс, 

участникът ще изтегли оборотен банков кредит, покриващ нуждите за завършване на обекта; 

ще се осъществява постоянна връзка с представителите на Възложителя и ще се води 

дневник на кореспонденцията и протоколиране на срещите; ще се изготви график за 

частични плащания от страна на Възложителя и оказване на съдействие при изготвяне на 

документация за получаване на кредит от Възложителя за обезпечаване плащането по 

договора при необходимост. 

4.6. Негативно въздействие от изпълнението върху кръга засегнати хора. Мерки  

4.6.1. Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки 

 А) Предложение относно обема и обхвата на мярката 

 Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението й – внимателно планиране на организацията на 

трафика и предложения за алтернативни маршрути; избягване на ненужно паркиране на 

механизацията или съхраняването на материали на площадката; използване на 

съществуващите възможности на сервитута за преминаване; съобразяване на доставките с 

нуждите на обекта и транспорт в ненатоварените часове; при възникнала необходимост от 

затваряне на пътното платно, Изпълнителят ще извърши работите възможно най-бързо и ще 

осигури алтернативни маршрути; няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни 

площи, а засегнатите зони от строителството ще бъдат рекултивирани и възстановени в 

първоначалния си вид. 

4.6.2. Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата 

на работите относно предстоящи строително – монтажни работи 
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 А) Предложение относно обема и обхвата на мярката 

 Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението й – преди започване на работата, ще бъдат 

организирани срещи с местното население, засегнато от строителството, на които хората ще 

бъдат запознати с проекта, графика на изпълнение и временната организация за движение; 

ще бъдат монтирани информационни табели на обекта; ще се използват местни медии за 

информиране по текущото изпълнение и ежедневно ще се актуализира информацията за 

конкретното местоположение на участъците от пътя с временна сигнализация. 

4.6.3. Други мерки за намаляване неудобството за населението – обособяване на 

временното селище съобразено със съществуващите обществени и частни имоти така, че да 

не се препятства достъпа до тях; работа в делнични дни и в регламентираното дневно 

работно време; мерки за ограничаване на шума при работа (използване на отговарящи на 

нормативите за шум строителни машини, използване на подвижни шумозащитни пана, 

съобразяване на работата с регламентирания ред в общината); почистване на ходовата част 

на механизацията при напускане на обекта, за да не се разнася замърсяване извън 

строителната площадка; изпълнение на работите така, че да не се прекъсва водоподаването и 

електрозахранването на населението. Съгласно посочените мерки ще бъде изготвен План за 

организация по изпълнение на мерките за намаляване неудобството на населението, който 

ще подлежи на постоянна актуализация и отговорни по изпълнението му ще бъдат 

Техническия ръководител и специалиста „Здравословни и безопасни условия на труд“. 

Предложени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

4.7. Негативно влияние от строителния процес върху околната среда. Мерки 

4.7.1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла и други работни течности от механизацията 

 А) Предложение относно обема и обхвата на мярката 

 Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението й – течните отпадъци ще се съхраняват в съдове с 

неопасни свойства и ще се изхвърлят на определите за целта места; зареждането с гориво-

смазочни материали ще става в близки автобази; ще се извършва ежеседмичен контрол на 

техническото състояние на машините и редовни профилактични прегледи и ремонти с цел 

предотвратяване на течове; при аварии разливите ще бъдат засипвани с пясък или 

локализирани по  друг начин, за да се ограничи разпространението 

4.7.2. Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката 

 А) Предложение относно обема и обхвата на мярката 

 Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението й – оросяване на площадката; поддържането й 

чиста; поддържане на строителната техника в добро техническо състояние; недопускане на 

изгаряне или неконтролирано обезвреждане на отпадъците; ограничаване скоростта на 

транспортните средства; осигуряване на водна завеса срещу запрашаване при необходимост; 

покриване на транспортните средства, за да се избегне изпадане и отвяване на земни маси 

при движение. 

4.7.3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство 

 А) Предложение относно обема и обхвата на мярката 

 Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението й – участникът притежава регистрационен 

документ за събиране и транспортиране на отпадъци; ще бъдат прилагани изискванията на 
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Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и 

влагане на рециклирани строителни материали; преди започване на строителството, ще бъде 

съставен протокол между Изпълнителя и Възложителя за определяне на депо за изхвърляне 

и депониране на земна маса и строителни отпадъци, както и за получаване на разрешително 

за навлизане на транспорт и механизация в зоната на обекта; ще се използват означени 

трасета при транспортирането на строителните отпадъци; предвижда се влагане на 

материали за повторна употреба; разделно ще се събират получилите се отпадъци, за да е 

възможно последващото им оползотворяване, като се предават за рециклиране на 

лицензирани фирми; асфалтовите настилки, предвидени за разбиване, ще бъдат фрезовани и 

и транспортирани за повторно използване; демонтираните тротоарни плочи ще бъдат 

сортирани и предадени на Възложителя за повторно използване по негова преценка, 

демонтирани бетонови бордюри ще бъдат предавани на Възложителя, или след негово 

съгласие, раздробявани и използвани в подосновни пластове; за битово-фекалните отпадъци 

ще се монтират химически тоалетни; ще се поддържа доброто техническо състояние на 

механизацията; ще се извършват периодични замервания от компетентни органи дали 

въздушни емисии, повърхностните оттоци и пречистените отпадъчни води, въздействията от 

шум, вибрации и др. в резултат от извършваната дейност, не надвишават нормативно 

определите стойности; след приключване на работата площадката ще се почисти 

окончателно и ще се възстановят околните засегнати терени в първоначалния си вид и др. 

4.8. Линеен календарен график – участникът е разработил график във формат 

диаграма на Гант, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. Отразени са 

трите етапа, на които участникът е обособил изпълнението – Етап I - подготвителен етап, 

Етап II - строителство, Етап III - демобилизация, разчистване на строителната площадка и 

подписване на Констативен акт обр. 15. Дейностите са разбити за всяка улица от обхвата на 

проекта по отделно. Графикът съдържа начало, край и времетраене на всяка една дейност, 

водещите експерти, брой работници и необходимата механизация и оборудване; предвидени 

са и лабораторни проби и изпитвания. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, единодушното мнение на комисията е: От 

представеното Техническо предложение на  „ГАРАНТ-90–ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД става 

ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в 

документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. 

Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми 

реквизити, обем информация и данни, съобразено е с изискванията на действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с 

предмета на поръчката. 

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД да бъде допуснат до оценка на техническото 

предложение. 

 

 

7. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 
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строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 

със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 1 (една) година. 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Обхват 

4.2. Подход и организация за изпълнение на обекта 

4.3. Организация за обезпечаване на необходимите ресурси. Вътрешен контрол 

4.4. Комуникация и координация, контрол и субординация 

4.5. Реализация на идентифицираните като минимално необходими базови и 

допълнителни мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица 

4.6. Реализация на идентифицираните като минимално необходими базови и 

допълнителни мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда 

4.7. Линеен календарен график 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за 

съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между 

елементите на техническото предложение и съответствието с техническата 

спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага 

на Възложителя участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД да бъде отстранен от 

участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на 

аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като предложеният гаранционен 

срок за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от документацията за 

участие е 1 (една) година, следователно е по-кратък от законово установения в чл. 20, ал. 4, 

т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

С Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал 

предмета на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр. Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е 

Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 83 / 109 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в 

забележка е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и 

монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен 

като „реконструкция и рехабилитация“ и в случай, че участникът е имал възражения по 

обхвата и дефиницията на поръчката, същият е могъл да подаде жалба срещу същата в 

определените от закона срокове или при неясноти да поиска разяснения от Възложителя по 

реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой от участниците не се е възползвал от 

възможността да поиска разяснения от Възложителя относно оферирането на гаранционните 

срокове, което води до извода, че участниците не са имали неяснота по този въпрос. Нещо 

повече – от дефинирания предмет на поръчката като „реконструкция и рехабилитация“  е 

видно, че дейностите от предмета на поръчката са обобщени коректно в наименованието на 

същата, с което утвърдената от възложителя документация в максимална степен е 

съобразена с принципа на прозрачност. С това за участниците е дадена изчерпателна 

информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в коя хипотеза от Наредба № 2 от 

2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 

В Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране 

и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след 

приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния 

строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в 

Наредбата. 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 

за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7 от 

документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 19/15.08.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на улици, като основната цел на проектната 

разработка е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, 

изграждане на нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

В документацията (стр. 5; т. 2) за обществената поръчка и в Обявлението 

Възложителят е посочил като основен CPV-код от Общия терминологичен речник: 45233252 

„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици“, а като допълнителен CPV-

код 45233330 „Строителни работи по изпълнение на основа на улици“. От посочените CPV-

кодове може да бъде направен допълнителен извод, че строителните работи от обхвата на 

поръчката включват СМР по реконструкция и рехабилитация, които са с по-широк обхват от 

дейностите по основен ремонт и следователно минималните гаранционни срокове на 

извършени СМР по предмета на общественатa поръчка са 2 години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 

8, предл. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., а именно: за останалите пътища и улиците - 

две години.   
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Съгласно Техническата спецификация и приложената одобрена проектна 

документация проектът има за цел повишаване на транспортно – експлоатационните 

качества на настилката, оптимизиране на съществуващия габарит и елементи на уличните 

платна в съответствие с действащата регулация на гр. Вършец и приложимата нормативна 

уредба. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде максимално подобрена 

в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, което от своя страна ще допринесе за повишаване безопасността 

на придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. За по-ефективно отводняване 

на уличните платна в проекта са заложени подходящи напречни и надлъжни наклони на 

асфалтобетоновото покритие. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за отвеждане 

на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством PVC тръби ф200. 

На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Преобладаващата част от улиците, предмет на проекта, са предвидени за реконструкция, 

включваща дейности по направа на пътна основа от несортиран трошен камък с мин. 

дебелина 35 см, полагане на асфалтови пластове (изравнителен пласт от неплътен 

асфалтобетон и износващ пласт от плътен асфалтобетон) с обща дебелина 10 см, изграждане 

на нови тротоарни площи и бордюри, направа на ревизионни шахти и дъждоприемни 

оттоци; а останалите улици (ул. „Христо Ботев“ и ул. „Първа“) са предвидени за 

рехабилитация, включваща дейности по фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, 

полагане на два пласта асфалтобетон (биндер – неплътен асфалтобетон и износващ пласт от 

плътен асфалтобетон), нови тротоарни настилки и бордюри, направа на ревизионни шахти и 

дъждоприемни оттоци. 

Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 

от чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен 

срок за извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на 

улиците е 2 (две) години. Този извод следва от последното предложение на въпросната 

разпоредба, според което едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се 

касае за основен ремонт на „останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта 

включват полагане на изцяло нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови 

тротоари и бордюри, т.е. дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието 

„основен ремонт“ дейности. Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е 

частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни 

части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните 

работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, 

с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава 

срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, следва да се отбележи, че по 

смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., „рехабилитация“ е строителна 

дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на 

частта от елементите на пътната, транспортната, електронната съобщителна, 

енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната 

инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, предметът на поръчката е изцяло 

относим към разпоредбата за гаранционния срок за строителство на останалите пътища и 

улици – две години (чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.). В 

тази връзка може да се заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) 
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година е предложение, несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 

2/31.07.2003г. за съответния строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. 

техническото предложение на участника противоречи на приложимите към случая законови 

разпоредби. 

Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

саниран от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията 

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се 

явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

В този смисъл Решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 564 

от 08.05.2014 г. по преписка № КЗК-313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение 
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№ 9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело № 7546/2014 г. на Върховния административен съд 

(ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение 

№ 8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело № 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 

г. по преписка № КЗК-165/2013 г., оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. 

дело № 5558/2013; Решение на КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-

719/729/743/2011 г.; Решение на КЗК № 1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-

1124/2014 г. и Решение № 4384 от 21.04.2015 г. по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; 

Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по адм. дело № 15250/2014 г. на ВАС; (всички 

отнасящи се до една и съща хипотеза на Наредба №2/2003 г., а именно: „останалите 

пътища и улици“). 

 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

8. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 

със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 2 (две) години. 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена 

поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Част МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 

включващ технологията и последователността на извършване на СМР, като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството. 

4.1.1. Описание на поръчката - Представено е описание на предмета на обществената 

поръчка, съгласно техническата спецификация. Участникът е предложил срок за изпълнение 

от 150 календарни дни, като изпълнението условно е разделено на два периода: 

подготвителен период (от подписването на договор с община Роман до съставяне на 

Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка) и изпълнение на дейностите по 

СМР  

 Подготвителен период – ще се извършат следните дейности: заявяване за 

изработка и доставка на изделията от външни доставчици; сформиране на работни екипи за 
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строителните дейности; изготвяне и съгласуване на проект за ВОБД; осигуряване на мерки 

за здравословни и безопасни условия на труд; съставяне на Протокол обр. 1 по Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за приемане и 

предаване на одобрения проект и разрешението за строеж; извършване на необходимите 

действия за съставяне на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка; 

изготвяне от Изпълнителя на актуализиран линеен график и представянето му за одобрение 

от Възложителя и Надзора; уточняване местоположението на подземните комуникации с 

представители на всички експлоатационни дружества; уточняване местата за извозване на 

земни маси и строителни отпадъци; наемане на подходящ терен за приобектов склад; 

осигуряване на временно ел. захранване и вода за строителни и битови нужди 

4.1.2. Описание на начина и последователността на видовете СМР съгласно графика за 

изпълнение на поръчката. Подход при планиране изпълнението на поръчката – определянето 

на продължителността на изпълнението е извършено въз основа на предвидените в проекта 

количества, като са представени и формулите и начина на изчисляване на необходимите 

човекочасове и машиносмени, като са използвани нормите по УСН и ведомствените норми 

на участника. Представено е подробно описание по дни, продължителност и брой работници 

на целия процес от подписването на протокола за откриване на строителната площадка до 

съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане 

на строежа. Строителството се предвижда чрез разделяне на обекта на четири участъка с по 

два подобекта (ул. "Хр. Ботев" и ул. „Първа“; ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Цар Симеон“; ул. 

„Н. Вапцаров“ и ул. „В. Априлов“ и ул. „Липа“ и ул. „Н. Геров“). За всяка дейност от 

приложената количествена сметка е описан начина на изпълнение, взаимовръзката с другите 

работи, необходимото оборудване и механизация, работната ръка, продължителност, начало 

и край на изпълнение на съответното СМР. Изготвен е план за използване на материалите – 

подход за производство, доставка на асфалтови смеси и основни видове материали, 

товарене, начин на съхранение и транспортиране. 

4.2. Част МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 

ресурси, организация на работната и човешкия ресурс на всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните 

отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 

съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените 

условия на възложителя. 

След подписване на договора се предвижда мобилизиране на предварително избрания 

екип с необходимата квалификация и опит, който ще бъде ангажиран през цялото време от 

подготвителните дейности до предаването на обекта на Възложителя. Представена е схема 

на участниците в строителния процес и начина на взаимодействие с тях. Предложен е 

следния експертен екип: 

 Ръководител на проекта – отговаря за цялостното управление на обекта и 

воденето на необходимата документация; координира работата на останалите специалисти; 

ръководи процеса на предварително планиране и отчитане на обекта; следи за спазване на 

сроковете съгласно линейния график; комуникира с представителите на Строителния надзор 

и Проектанта 

 Групов технически ръководител – ръководи и организира действията на 

техническите ръководители по части и работата на екипите, както и на екипа геодезисти; 

следи за спазване на проекта и правилната технологична последователност на 

изпълняваните дейности; преразпределя ресурсите при необходимост; следи за навременни 

заявки и доставки на строителни продукти и осигуряване на необходимата механизация; 

следи за качеството; мерките за опазване на околната среда; безопасните условия на труд 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 88 / 109 

съвместно с ресорните отговорници за това; следи за спазване на графика и съдейства на 

ПТО специалистите при отчитане на обекта; участва в срещи на място с представители на 

експлоатационните дружества и местните власти; отчита напредъка пред Ръководителя на 

обекта и сигнализира за проблеми и обстоятелства, които нарушават създадената 

организация и не са в рамките на неговите компетентности; участва в изработването на 

инструкции за безопасност и здраве и ръководи прилагането им, както и инструктажите по 

ЗБУТ; 

 Ръководител ПТО/Специалисти ПТО – организира дейностите по изготвяне на 

оперативни календарни и финансови графици; отчетна и придружаваща документация, 

сертификати за междинни и окончателни плащания; доклади към Възложителя; при 

необходимост присъства на координационни срещи между страните; отговаря за отчитане 

на работите, необходимото ресурсно обезпечаване и разходи за това; 

 Технически ръководители – разпределят работните екипи; отговарят за 

качеството и спазването на графика за участъците, на които работят; работят съвместно с 

геодезиста; отговарят за поставянето на сигнализацията за ВОБД; контрола по спазването 

изискванията на ЗБУТ и инструктажите на поверените им служители; изпълняват мерките за 

опазване на околната среда; уведомяват Ръководителя за злополуки или аварии; изготвят 

отчети за използваните ресурси и първична информация към специалиста ПТО; съвместно 

със съответните отговорници организират обезпечаването на обекта със строителни 

материали и механизация; следят за извършване на необходимите проби, качеството на 

влаганите материали, спазване на технологията и прилагане на внедрената система за 

качеството; 

 Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ – организира, 

контролира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд; изготвя оценки и становища относно възможните рискове за здравето на 

работниците; изготвя аварийни планове; актуализира ПБЗ при настъпили изменения; 

контролира спазването на приложимата нормативна уредба; следи да не се създават 

предпоставки за трудови злополуки и при констатиране на потенциална опасност, 

информира Ръководителя на обекта; в случай на злополука я регистрира и изяснява 

обстоятелствата около нея; извършва първоначален инструктаж и организира съвместната 

работа между отделните екипи; предприема мерки за недопускане на строителната 

площадка на лица, несвързани с осъществяване на строителството; 

 Специалист „Контрол на качеството“ – отговаря за контрола на качеството; 

извършва необходимите проби, следи за качеството на вложените материали и издава 

документи за това; ръководи и организира предварителен, текущ и последващ контрол по 

спазване системата за управление на записи и документи, свързани със системата за 

качество; актуализира ПБЗ при необходимост; отговаря за правилното съхранение на 

материалите на обекта; извършва контрол по качественото изпълнение на СМР; 

 Екип на геодезиста – извършва геодезически замервания и трасировки под 

прякото ръководство на Ръководителя на обект; отговаря и проверява за спазването на 

проектни нива и размери; извършва замервания на съществуващия терен преди започване на 

изкопните работи, при достигане на дъно изкоп и при контролираните нива на пътна и 

стоманобетонови конструкции 

4.2.1. Разпределение на човешките ресурси по дейности – предвиден е един 

технически ръководител асфалтови работи и един – пътни и земни работи и част 

телекомуникации, а относно разпределението на човешките ресурси по дейности, 

участникът прави препращане към диаграмата на работната ръка  
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4.2.2. Организация на площадките, на офиси и инсталации – предвижда се 

приобектовия офис да бъде в с. Скравена, където ще се извършва документално отчитане, 

ръководство и подготовка на обекта, там ще се осигурят и два кабинета за Строителния 

надзор; машините ще нощуват в биваци и уширения ; от Възложителя ще бъдат изискани 

терени за временно строителство, складиране на материали и техника и др. След това ще 

бъдат извършени действия за подписване на Протокол обр. 1  и Протокол обр. 2 съгласно 

Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

действия по разчистване на строителната площадка и други подготвителни дейности; 

организация на човешкия ресурс; запознаване с изискванията на проектите и договора;  

организация на изпълнителския състав и оперативното ръководство за изпълнение на 

законовите изисквания и тези на проекта, спецификациите и договора и предписанията на 

Консултанта; подготовка за ползване на лаборатория до 3 дни от подписан договор с 

Възложителя, като участника разполага със собствена акредитирана лаборатория; 

осигуряване на машини и оборудване в достатъчен брой и вид, както и резервни такива в 

случай на авариране (представен е и план за действия по заместване и ремонт на повредено 

оборудване); освен асфалтовата база в с. Скравена, участникът предвижда още две резервни 

бази, в случай на авария на съоръженията; за разпределението на механизацията, участникът 

препраща към диаграмата на механизацията, част от линейния календарен график 

4.2.3. Организация по осигуряване на основните материали, необходими за СМР – 

източниците на материали ще бъдат предварително уведомени при подписан договор, а 

всички материали ще са придружени от документи за качеството им 

 Складиране на материали и оборудване – доставката и складирането на 

материалите ще бъде направено след предварителна подготовка и при определяне и 

подготвяне на съответните места и складове; ще бъде изработен график за доставки 

съобразен с актуалния линеен график; доставките на строителни изделия като бордюри и 

тротоарни плочи ще става ден по-рано от предвидените работи и ще е осигурен двудневен 

резерв. Асфалтови смеси ще се доставят преди влагането им. Количествата бетон, 

необходими за изграждане на подпорната стена, полагане на бетонови бордюри и др. ще 

бъдат доставяни съгласно предвидените дневни количества за този вид работи и влагани 

непосредствено при доставката. Необходимите елементи за изграждане на защитни тръби 

ще бъдат доставяни и съхранявани на приобектовия склад. Излишни земни почви ще се 

извозват на терени за рекултивация.  

Представен е списък на основните строителни продукти, които ще се влагат на 

строежа. Описан е начинът на производство, доставка и транспортиране на асфалтови смеси, 

добавъчни и инертни материали, като са изготвени и транспортни схеми с изчислено 

разстояние и времетраене за доставка. Посочен е начинът на доставка и транспортиране на 

бетоновите изделия, стоманени предпазни огради, вертикална сигнализация и хоризонтална 

маркировка. Участникът е декларирал прилагането на внедрена система за управление на 

качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2008, чиито процедури ще бъдат 

спазвани, за да се гарантира произхода, качеството и съответствието на строителните 

изделия с нормативните изисквания и проектната документация. Съгласно внедрена система 

за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт OHSAS 18001:2007, 

складирането ще се извършва след направен инструктаж. Всички детайли и продукти ще 

бъдат придружени от  необходимата документация, сертифицираща тяхното качество и 

предложени предварително на Възложителя за одобрение. 

 

4.3. Част МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, 

контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 
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заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при 

допустимите варианти по прекъсването й 

Поддържането на добра и организирана комуникация е отчетено като основен фактор 

за успешното реализиране на проекта, като същата ще се осъществява с периодично 

организиране на срещи и изготвяне на доклади от Изпълнителя за запознаване на 

Възложителя с напредъка на работите. Между представители на заинтересованите страни са 

предвидени следните срещи: 

 Месечни срещи – обсъждане отчет за изтеклия период, резултати от поставените 

цели, въпроси и проблеми от предишни срещи, отчет за инциденти, осигуряване контрол на 

качеството; планирани дейности по проектиране и строителство; координация между 

проектиране и строителство; обсъждане на възникнали забавяния и мерки за преодоляването 

им; сравнение на прогреса на проекта спрямо одобрените графици и др.; 

  Седмични срещи – между Надзора и Изпълнителя за обсъждане на текущи 

проблеми, прогреса на работите, коригиращи действия; планове за следващите седмици, 

отчета за инциденти, контрол на качеството, въпроси свързани с проектирането и 

координацията на строителството; 

 Непланирани срещи – по всяко време по искане на Възложителя или Надзора 

Друг основен фактор за успешно изпълнение на поръчката е добрата координация 

между членовете на екипа на Изпълнителя, като за изпълнение на задачите на всеки член, 

нарежданията на Надзора и Възложителя, за съблюдаване на качеството, процедурите за 

здраве и безопасност и добрите строителни практики отговорен ще е Ръководителят на 

обекта. Следенето на прогреса, графика, разпределението на ресурсите и др. ще се обсъждат 

на дневни срещи между всички членове на екипа. Още преди започване на работа 

Изпълнителят ще уточни вида и начина на оформяне на документите, така че да са във вид 

приемлив за преглед и одобрение от Надзора и Възложителя. Отчетът за извършените 

работи ще включва най-малко следното: актове и протоколи по Наредба №3/2003 г., 

подробни количествени сметки и схеми; документи, удостоверяващи качеството на 

вложените строителни продукти, протоколи от лабораторни изпитвания и др. Цитирано е 

следното: „Съгласно чл.64, ал.1 от проекта на Договора за строителство: "Страните по 

настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само 

в писмена форма за действителност. С оглед оперативност при изпълнение е допустима и 

неформална комуникация между страните - по телефон, факс и/или електронна поща". 

За ефективното изпълнение на обекта и постигане на предвидените резултати, 

участникът ще концентрира ресурсите си върху няколко елемента: отлично сътрудничество 

и навременен обмен на информация между екипа на Консултанта и Възложителя; 

управленска структура от експерти с допълващи се познания, опит и умения; контрол върху 

последователността и качеството на възложените дейности; информиране за всеки открит 

въпрос или проблем с кореспонденция до Възложителя и негови представители; участие в 

процеса на докладвана информация от отделните участници в екипа; гъвкавост и адаптиране 

на стратегиите, моделите и цялостното осъществяване на дейностите по отношение на 

законодателни или икономически промени. 

Участникът е разгледал няколко възможности за прекъсване на поръчката от страна на 

Възложителя – прекъсване в периода до сключване на договор, където участникът не може 

да повлияе и прекъсване след подписване на договора, което е регламентирано в Глава 

XV.Прекратяване на договора от проекта на договор към документацията. Мерките, които 

ще се предприемат в тези случаи са: Изпълнителят отправя до Възложителя писмена покана 

за приеме извършената работа; предаването на изпълнения етап се извършва с подписването 

на двустранен констативен протокол, в който се описва количеството на изпълнените СМР, 
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качеството им, вложените материали, дали е спазен срокът за съответния етап, констатирани 

забележки и срок за отстраняването им при необходимост. 

4.4. Част МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й 

Строителните дейности неизбежно ще доведат до временно затруднение на нормалния 

ритъм на живот на гражданите и гостите на града, като участникът предвижда вземане на 

необходимите мерки за осигуряване безопасността на гражданите, като поставяне на 

предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. 

съгласно законовите разпоредби. Преди започване на строителството ще бъде изготвен и 

съгласуван с компетентните органи проект за временна организация и безопасност на 

движението (ВОБД), като ангажимент на Изпълнителя е осигуряването на предвидената в 

него сигнализация, и така ще се осигури информация за участниците в движението за 

изменените пътни условия. Ще се вземат мерки за предотвратяване на замърсяване с кал и 

други отпадъци по трасетата на улиците, предмет на строителството и по намиращите се 

встрани пътни връзки. Описани са средствата за сигнализиране, които ще се използват за 

въвеждане на временната организация на движението (пътни знаци, маркировка в жълт цвят, 

светофарни уредби при необходимост). 

4.4.1. Нарушен физически достъп на местното население и гостите на гр. Вършец – 

за да се минимизира негативното влияние ще се предприемат следните мерки: за да не се 

спира достъпът, зоните за преминаване ще бъдат обработени с временни настилки; при 

необходимост ще се предвидят пасарелки, които ще са обезопасени и достъпни и за хора в 

неравностойно положение; ще се постави информационна табела на видимо място, която 

освен задължителната информация, ще съдържа и цветни изображения за очаквания 

резултат с цел да се намали негативното отношение на гражданите към неудобството от 

затруднения физически достъп 

4.4.2. Нарушен достъп на транспортните средства на Бърза помощ, Пожарна и 

аварийна, КАТ – Служба „Полиция“ – при необходимост ще се отвори цялото трасе в зоните 

на работите за осигуряване на кратковременен достъп 

4.4.3. Затруднения във връзка със замърсяване на околната среда, в това число 

замърсяване на въздуха, територията на строителната площадка и тази в близост до нея, 

контролиране на шума в нормални граници – поддържане на площадката чиста и събиране 

на строителните отпадъци поне веднъж седмично; транспортиране и обезвреждане на 

отпадъците за депониране чрез специализирана техника, снабдена с покривала; определяне 

на маршрута на транспортиране на отпадъците до инсталацията за третирането им от Кмета 

на Община Вършец; окончателно почистване на площадката след завършване на 

строителството; редовно почистване на пътната инфраструктура, оросяване на работната 

площадката; осигуряване на химически тоалетни; опазване от отъпкване, замърсяване и 

разрушаване на естествените терени в близост до строителната площадка; ежедневно 

цистерни – водоноски ще извършват оросяване на пътната мрежа, по която се движи 

механизацията за обекта, с цел намаляване на праховото замърсяване; земни маси от 

изкопите и насипни материали ще се извозват с покрити камиони; нивата на шум няма да 

надвишават нормативно допустимите граници; използване на механизация в добро 

техническо състояние 

4.4.4. Затруднения в питейно – битовото водоснабдяване, в подаването на 

електрическа енергия и/или в комуникациите – за минимизиране на риска от аварии, преди 
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започване на СМР с нарочна комисия, включваща и собствениците на подземните 

комуникации, ще бъдат уточнени, нанесени на картен материал и отложени на терени 

всички съществуващи мрежи; приобектовия склад ще бъде запасен с материали, необходими 

за бързо отстраняване на възникнали евентуални аварии, както и аварийни екипи в 

готовност; осигуряване на алтернативни източници на вода (водоноски), електричество 

(дизел – генератори). 

4.4.5. Затруднения при възникване на пожар на строителната площадка – 

територията на строителната площадка ще се категоризира за пожарна безопасност и ще се 

означи с нормативно регламентираната сигнализация; ще се осигурят уреди за пожарогасене 

и телефон за връзка със службите на ПБЗН; тютюнопушене ще се извършва само на 

регламентирани за това места; пожароопасни и леснозапалими материали и течности ще се 

съхраняват на определените за целта места, отговарящи на изискванията за пожарна 

безопасност; на площадката няма да се допуска използването на отоплителни и 

нагревателни уреди; доставка, използване и съхранение на горивни устройства, 

леснозапалими течности и др. 

4.4.6. Затруднения, предизвикани от евентуално замърсяване на прилежащите 

пътища, следствие изпълнението на СМР – разполагане на контейнери за битови отпадъци в 

близост до работните площадки, които ще се извозват веднъж седмично с покрити 

автомобили домуването на механизацията ще е в близост до обекта, а в базата ще се 

извършват зареждания, прегледи и техническа поддръжка, за да не избегне замърсяването на 

околните терени; придвижването на строителните машини ще става извън пиковите часове; 

периодично ще се извършва механизирано почистване на трасетата на движение на 

техниката 

4.4.7. Затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване на нанесени вреди на 

лица и имоти по повод изпълнението на СМР – участникът ще предприеме всички мерки за 

недопускане увреждане на трети лица и имоти, а в случай на такива, ще поддържа валидна 

застраховка за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ и 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството. 

4.5. Част МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда. А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението й. 

За гарантиране на екологичната безопасност в строителството участникът предвижда 

използване на мерки, насочени в две посоки: гарантиране на безопасна и здравословна 

екологична среда за всички обитаващи, посещаващи или работещи на обекта в съответствие 

с нормативните изисквания от една страна, а от друга – минимизиране на евентуално 

отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, причинени от 

строителството и експлоатацията на обекта. Екологичната безопасност включва и 

използване на безопасни материали и технологии, ефективно използване на оборудване, 

вземане на превантивни мерки, спазване на пределно допустимите нормативно определени 

концентрации на различните замърсители. Цитирана е нормативната база, в зависимост от 

естеството на обекта, която ще се спазва за гарантиране на опазването на околната среда. 

Като основен принос в намерението на участника за екологосъобразно строителство е 

посочено използването на екологично безопасни материали, което ще минимизира 

разходите за материали и енергия, намаляване на отпадъците, увеличаване на 

експлоатационната годност на улиците и гарантиране на здравословна среда. За 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 93 / 109 

изпълнението на дейността си, участникът прилага внедрена система за управление на 

дейностите по опазване на околната среда, сертифицирана по стандарт EN ISO 14001:2004, 

принципите на която ще прилага за опазване на компонентите на околната среда: въздух, 

води, почви, растителност, биоразнообразие, ландшафт, защита от шум и вибрации, 

историческо и културно наследство. Предложена е стратегия за изпълнение на мерките от 13 

стъпки, със следните очаквани резултати: запазване на хумусния слой и използването му за 

озеленителни работи; превенция от замърсяване на пътната мрежа; опазване на ландшафта, 

тревните площи и прилежащата инфраструктура; предпазване на повърхностните и 

подземни води и поддържане на хигиена на работната среда; предпазване от замърсяване с 

битови и строителни отпадъци; ограничаване замърсяванията на въздуха, водите и почвите; 

избягване на аварии; опазване корените на дърветата и възстановяване на заобикалящата 

среда. 

4.5.1. Мерки за избягване аспектите с отрицателно въздействие върху околната 

среда по време на строителството на пътища и транспортна техническа инфраструктура към 

тях – отрицателните въздействия участникът категоризира в няколко групи – преки, 

временни, краткотрайни и локализирани, без кумулативен ефект. Аспектите на 

екологичното равновесие, засегнати от строителството на обекта, според участника са: 

 Предпазни мерки по време на изпълнение на СМР – изготвяне на проект за 

временна организация на движението; използване на покривала и капаци, контейнери и 

складови помещения за съхраняване на материалите и продуктите и обслужване на 

механизацията; изпълнението ще бъде строго контролирано и регулирано с всички 

необходими средства за пътна сигнализация, светлоотразителни табели и ленти, осветяване 

на работните площадки. 

 Екологосъобразен избор на строителни материали – ще се извършва 

предварителна оценка за екологосъобразността на използваните материали – 

експлоатационен период, цикли на рециклиране, химичен състав, устойчивост на екстремни 

въздействия, енергийна ефективност и др. 

 Отпадъци от строителството и от строителната площадка – съдържа 

следния текст: „Общото са качествата, които се вземат под внимание и които участват 

като критерии за съставяне на оценката. Именно тези качества е необходимо да се имат 

предвид при избора на строителен материал. Това са основните параметри, като в някои 

методики може да има малка разлика в списъка от качества. Отделните параметри имат 

различна тежест и се оценяват по различни скали, като крайната оценка е функция от 

всички тях.“ 

 Мерки за опазване на атмосферния въздух – срещу запрашаването на 

атмосферния въздух, ще се почистват и оросяват пътните и пешеходни настилки; при 

необходимост ще се предвиди и оросяване на временно съхраняваните на площадката 

строителни отпадъци; при наличие на вятър строителните материали ще се предпазват от 

разпръскване; за ограничаване емисиите на вредни газове ще се използва само изправна 

техника, отговаряща на стандартите и ще се използват ефективно машинните смени и 

курсовете 

 Мерки за шум и вибрации – нивата на звукова мощност на шума, 

предизвикан от строителните машини ще бъде в рамките на допустимите нива съгласно 

нормативната уредба 

 Мерки за опазване на водите – предвижда се използването на химически 

тоалетни и вода, предназначена за промишлени нужди от източник, посочен от общината; 

дъждовните води, които ще се формират, ще се отвеждат гравитачно извън пътя 
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 Мерки за опазване на води и почви – изкопаните земни маси ще се депонират 

временно на определени за целта места и ще бъдат използвани за обратни насипи; отнетия 

хумус ще се съхранява на временни площадки и ще се използва за рекултивация на 

засегнатите терени 

 Гориво – смазочни материали – зареждането на автомобилите и машините ще 

става в най-близко разположени автобази, ще се извършва ежемесечен контрол на 

техническото състояние на механизацията, а техническото обслужване ще се извършва на 

оборудвани за целта места, поради което разливи на площадката и около нея няма да се 

допускат 

 Предпазване от опасни отпадъци – предварително съгласуване с общината на 

транспортните схеми за извозване и депата, а при евентуално генериране на опасни 

отпадъци, ще се сключи договор с фирма, лицензирана в тяхното третиране и съхранение 

 Битови отпадъци – ще бъдат разделно събирани и извозвани чрез 

съществуващата система за сметоизвозване в общината в предназначени за това контейнери, 

без да се изхвърлят съвместно със строителни отпадъци 

 Растителен и животински свят – не е предвидено унищожаването на дървесна 

растителност и храсти при строителството, а наложителните мерки от прочистване на 

нежелана растителност от трасетата на пътищата ще се съгласуват с компетентните органи; 

стриктно ще се спазва Закона за биологичното разнообразие 

 Ландшафт – ще бъдат изградени и поддържани ограждения на строителната 

площадка, а същата всекидневно ще се почиства и подрежда, за да не се допусне 

замърсяване на съседни терени, зелени и водни площи; ще се осъществява непрекъснат 

мониторинг  

 Културно наследство – участникът ще се отнася с особено внимание при 

разработването на проектите за строителство и по време на изпълнение на горските 

автомобилни пътища и транспортна инфраструктура към тях; ще се прецизират 

проучвателните работи на проектантите и работните бригади, като в случай на попадане на 

археологични находки прекъсването на работите ще зависи от съответните власти 

 Форсмажорни обстоятелства – събитията, породени от непредвидени 

обстоятелства, като природни бедствия, терористични действия и особени политически 

обстановки ще се уреждат с клаузите на договора между Възложителя и Изпълнителя 

4.6. Част МЕ.6. Линеен график, придружен от диаграма на работната ръка и диаграма 

на механизацията – Представен е график във формат диаграма на Гант, който съдържа 

Подготвителни работи, Геодезически работи, Мобилизация/временно строителство, 

дейностите от количествената сметка и техническата спецификация; 

Демобилизация/почистване на строителната площадка, съставяне на актове и протоколи и 

„Възложителят получава писмено уведомление от Консултанта за съществено завършване 

на строително – монтажните работи съгласно договора, както и за готовността за съставяне 

и подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството“. За всяка дейност са посочени  

необходимите материали, средната дневна производителност, вид и брой на механизацията, 

брой работници, продължителност, начало и край за всяка дейност в дни считано от 

подписването на Протокол обр. 2а. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за 

съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между 

елементите на техническото предложение и съответствието с техническата 
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спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага 

на Възложителя участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД да бъде отстранен от 

участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на 

аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 В Част МЕ.1. от предложението на участника, относно описанието на начина и 

последователността на изпълнението на СМР съгласно линейния график, се съдържа 

описание на дейности, които не съответстват на техническата спецификация на 

настоящата обществена поръчка. В разработката (стр. 20 от номерацията на участника) се 

съдържат следните текстове: „Дължината на ремонтирания път е разделен по проект на 

три участъка от естествени особености в техническото. Трите участъци се работят 

паралелно при въведена ВОБД без отбиване на движението в едно платно. Оперативно, 

изпълнението на земни и пътни работи в трите участъка ще бъде  ръководено от 

технически ръководители, както следва: Технически ръководител земни и пътни работи, 

свързани с изкоп на неподходящ повърхностен пласт, разкъртване на бетонови бордюри и 

бетонови водещи ивици и технологично фрезоване. Пътни работи, свързани с полагане на 

несортиран трошен камък и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25. Отводняване и 

принадлежности на пътя, Сигнализиране с пътни знаци и маркировка. Телекомуникации и 

изграждане на тротоари и подпорна стена в участък 2.“; “ Тротоарите от бетонови 

плочи при Мост на км 2+390 ще се изпълнят върху предварително подготвено пясъчно 

легло.“(стр. 84).  В предмета на настоящата поръчка, съгласно приложената техническа 

спецификация и одобрения инвестиционен проект, не се предвижда разделяне на път 

на участъци, изграждане на подпорна стена полагане на бордюри с размер 15/25 см. 

или работи по част „Телекомуникации“, която не е и част от проектната 

документация. На това основание може да се направи извод, че участникът не се е 

запознал с техническата спецификация в цялост, респ. офертата на участника не 

кореспондира изцяло с дейностите от предмета на настоящата поръчка. 
 В Част МЕ.3. от предложението на участника, относно организацията по 

осигуряване на основните материали, необходими за СМР, съдържа описание на дейности 

и/или материали, които не съответстват на техническата спецификация на настоящата 

обществена поръчка. В разработката се съдържат следните текстове: „Количествата бетон, 

необходими за изграждане на подпорната стена, полагане на бетонови бордюри и др. ще 

бъдат доставяни съгласно предвидените дневни количества за този вид работи и влагани 

непосредствено при доставката.“;  „Необходимите елементи за изграждане на защитни 

тръби ще бъдат доставяни и съхранявани на приобектовия склад.“ Списъкът на основните 

строителни материали съдържа „Бетонова тактилна плоча 30/30/6“. В предмета на 

настоящата поръчка, съгласно приложената техническа спецификация и одобрения 

инвестиционен проект, не се предвижда изграждане на подпорна стена, защитни тръби 

или тротоар с бетонови тактилни плочи с описания размер. На това основание може да 

се направи извод, че участникът не се е запознал с техническата спецификация в 

цялост, респ. офертата на участника не кореспондира изцяло с дейностите от предмета 

на настоящата поръчка. 
 Част МЕ.4 не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент. Предложението на участника съдържа мерки за преодоляване на затруднения от: 

нарушен физически достъп на жителите и гостите на града и на транспортните средства; 

замърсяване на околната среда, в т.ч. въздуха; от аварии прекъсващи нормалното 

водоснабдяване, електроснабдяване и/или други комуникации; от избухване на пожар на 

строителната площадка; от замърсяване на прилежащите пътища; от причиняване на щети 
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на трети лица и имоти. Изискването на Възложителя към минималното съдържание на този 

елемент е да бъде предложена реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Базовите мерки, 

идентифицирани като минимално необходими са: „• Организиране на работния процес, 

така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на 

пътните отсечки; • Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в 

обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“, като всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: „А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. За 

нито една от идентифицираните от Възложителя базови мерки, както и за останалите, 

предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат идентифицирани изискваните 

два компонента А). и Б). Единственото място, където е споменато нещо за информиране на 

населението, е в предложението за мерки за справяне със затрудненията от нарушен 

физически достъп на местното население и гостите на гр. Вършец, а то е както следва: „На 

ключово място ще бъде поставена информационна табела с информация за строежа, 

времето за изпълнение на строителството, строител, строителен надзор и координатор 

по безопасност и здраве. Табелата ще подготвим като включим в нея и цветни 

изображения на очаквания резултат от строителните работи с цел да минимизираме 

негативното отношение на живущите към непредотвратимото неудобство от 

затруднения физически достъп.“ В тази връзка може да се счита, че липсва разработено 

предложение за реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от 

Възложителя, базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи“, т.е. предложението 

на участника в тази му част (МЕ.4.) е непълно и не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя към съдържанието му. 
 

 Част МЕ.5. не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент. Предложението на участника съдържа стратегия за изпълнение на мерките и 

разгледани 14 аспекта на екологичното равновесие, които биха били засегнати от 

строителството, като за всеки са изброени мерки за опазването им. Изискването на 

Възложителя към минималното съдържание на този елемент е да бъде предложена 

реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за 

ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. 

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими са: „•Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. 

работни течности от механизацията; •Намаляване запрашеността на атмосферния 

въздух при изпълнение на поръчката; •Управление на генерираните строителни отпадъци в 

процеса на строителство“, като всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните от Възложителя базови 

мерки, както и за останалите, предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат 

идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). За базовата мярка „Управление на 

генерираните строителни отпадъци“ съдържанието, посочено по-горе, а именно: „Общото 

са качествата, които се вземат под внимание и които участват като критерии за 
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съставяне на оценката. Именно тези качества е необходимо да се имат предвид при 

избора на строителен материал. Това са основните параметри, като в някои методики 

може да има малка разлика в списъка от качества. Отделните параметри имат различна 

тежест и се оценяват по различни скали, като крайната оценка е функция от всички тях.“ 

не само, че не съдържа двата компонента: : „А). Предложение относно обхвата и предмета 

на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ“, но и въобще не се отнася до управление на 

строителни отпадъци. В тази връзка може да се счита, че липсва разработено 

предложение за реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от 

Възложителя, базови мерки за ограничаване негативното влияние върху околната 

среда, а именно: „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителството“, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) е непълно и 

не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието му. 
 В Част МЕ.6. Линеен календарен график е налице несъответствие с 

представеното техническо предложение по Част МЕ.1. На стр. 21 от предложението е 

записана продължителност за дейност „Въвеждане и поддържане на временна организация 

на движение по време на строителството: за всички 8 /осем/ подобекта е 103 работни дни 

(от 8 ден до 149 календарен ден вкл. от Линеен график)“, а в линейния график за тази 

дейност е посочена продължителност от ден 5 до ден 149, считано от Протокол обр. 2а. В 

тази връзка е налице противоречие между отделни компоненти на техническото 

предложение. Същото не може да бъде преодоляно по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

доколкото би довело до недопустима промяна на техническото предложение на 

участника. 
 В Част МЕ.6. Линеен календарен график е налице несъответствие между 

отделните части на този елемент. В линейния календарен график за дейност „Геодезически 

работи“ е посочено използването на 2 броя лека кола всекидневно, а в диаграмата на 

механизацията е показан 1 брой. Посоченото несъответствие не може да бъде преодоляно 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото би довело до недопустима промяна на 

техническото предложение на участника 
 Представеният линеен график не е изготвен съгласно изискванията към 

съдържанието на този елемент. В него не е предвидена дейност по предаване на обекта 

(съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ - Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Като 

последна дейност в графика е записана „Възложителят получава писмено уведомление от 

Консултанта за съществено завършване на строително – монтажните работи съгласно 

договора, както и за готовността за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 

по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството“, с посочена продължителност от 1 ден (150 календарен ден). 

Получаването на това уведомление не представлява същинско предаване на обекта, а 

изразява намерение за такова, тъй като информира Възложителя за готовност за съставяне и 

подписване на Констативен акт обр. 15, но не и самото действие. Следва да се отбележи, че 

в Проекта на договор (Приложение № 8) – чл. 15, ал. 1, т. 29 е вменено като задължение на 

Изпълнителя на СМР „Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок за 

готовността си да му предаде обекта и подпише  Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 

3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)“. 

Следователно, независимо от подателя на самото уведомление, следва да бъде предвидено и 
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технологично време от уведомяването за завършването на всички СМР до фактическото 

приемане и предаване на строежа с подписването на Констативен акт обр. 15. 

Съгласно документацията за участие (стр. 7) и нейните приложения (Приложение № 3 

– Техническо предложение, Приложение 8 -  Проект на договор – чл. 4, ал. 3) „Срокът за 

изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на 

участника в календарни дни и включва срока, считано от датата на подписване на 

Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 

ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към 

чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ 

(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството), съгласно Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката“.  

В Приложение № 3 – Техническо предложение от документацията за участие е 

посочено като забележка следното: „При изготвяне на своите предложения участниците 

следва задължително да се съобразят с посочените в документацията за участие 

минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни 

дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 

различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при 

изчисление и/или предложеният срок за изпълнение е по-малък от посочения минимален 

и/или превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.“ 

В Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите (стр. 3-4) е записано, 

че „Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва 

да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение 

от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на 

съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.“, както и 

следното: „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията 

на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.“ 

От така изложените изисквания се налага извода, че при изготвяне на техническото си 

предложение, участникът следва да предвиди такъв срок за изпълнение на обекта на 

поръчката, който да включва всички видове строително – монтажни работи, които ще се 

извършват в периода от откриване на строителната площадка до подписване на Констативен 

Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително, т.е. 

следва да предвиди и срок за издаване на обекта, което става именно след подписването на 

Акт обр. 15, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. Така посочената дейност е регламентирана 

от законодателя в чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, според който, след завършване на строежа 

възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят 

констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените 

инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите 

по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. Видно от линейния график никъде не 

е предвиден срок за съставяне и подписване на Акт обр. 15 (предаване на обекта), каквото 

всъщност е изискването на Възложителя, от което следва изводът, че е представен график за 

изпълнение без крайна дата, съответно не може да бъде установен срокът за изпълнение на 

обекта на поръчката.  
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Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

дейност по подписването на Констативен акт (Акт обр.15) за установяване годността за 

приемане на строежа безспорно отнема на Изпълнителя технологично време – 1, 2 или 

повече дни и следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния 

график за изпълнение на поръчката, а последният, както беше споменато, следва да описва и 

визуализира всички видове работи, времетраенето и тяхната технологична 

последователност. При изготвянето на тази част от техническото си предложение 

участникът следва да визуализира и определи времетраенето на дейността по изготвяне и 

подписване на Констативен акт (Акт обр.15), хронологично да я съобрази и отрази в 

контекста на всички останали дейности. Това е предназначението на този компонент от 

техническото предложение – да се обозначат в своята хронологична последователност и със 

съответното им времетраене отделните дейности, включително и такива по изготвянето на 

нормативно предвидени документи, обезпечаващи законосъобразното изпълнение и 

документиране на целия строителния процес. 

Във връзка с така изложеното е налице хипотезата на условието в документацията 

(Приложение №3), че ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано 

разминаване в предложения срок за изпълнение и линейния график и в Методиката за 

оценка (стр. 4, т. 2 от условията за отстраняване), а именно, че участник се отстранява от 

процедурата, ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.  

 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и 

в тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат 

санирани от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията 

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 
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утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се 

явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 
 

Всички горепосочени мотиви на комисията и взетото решение се подкрепят от 

постоянната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 

административен съд като висш правораздавателен орган, примери за която са: Решение на 

КЗК - № 57 от дата 19.01.2017 г. по преписка № КЗК – 819/09.11.2016 г., Решение на КЗК - 

№ 660 от дата 25.08.2016 г. по преписка № КЗК – 417/440/2016 г., Решение на КЗК - № 780 

от дата 18.06.2014 г. по преписка № КЗК-601/2014 г. потвърдено с Решение № 14210 от 

27.11.2014 г. по адм. дело № 10313/2014 г. на ВАС, влязло в сила Решение на КЗК - № 621 от 

дата 14.05.2014 г. по преписка № КЗК-447/448/2014 г.; Решение № 1331 от 15.10.2014 г. на 

КЗК по преписка вх. № КЗК-1037/2014 г. и Решение № 1124 от 02.02.2015 г. по адм. д. № 

14119/2014 на Върховния административен съд.  
 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Не допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 

 Участник „МИКРА – КМ“ ЕООД 

 Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД 

 Участник „НАР“ ООД 

 Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 
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2. Допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята 

работа в 17.00 часа на 15.11.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 

26.11.2018 г. от 10:00 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------- 

 

На 26.11.2018 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работата в закрито заседание. 

 

IV. Комисията продължи работата си с оценка на параметрите на техническото 

предложение на участника, съгласно определения критерий „Икономически най-

изгодна оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена”, описан в документацията за участие, по методиката за определяне на 

оценката, както следва: 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

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

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

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Тп) 50 

П2 -  Ценово предложение  (Цп) 50 

 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

Указания за определяне на оценката по всеки показател 

1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.  
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Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки 

участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по 

скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническата 

спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в 

документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На 

оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания 

на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите 

изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, 

който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от 

посочените в процедурата основания за отстраняване. 

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално 

поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 

елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 

резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, като в 

случай, че спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто 

включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя 

надграждащи условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя – 

30,00 (тридесет) точки. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на 

възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на някое от 

изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи за 

наличие на всяко едно условие допълнително по 5,00 (пет) точки за всяко едно от 

изброените по-долу условия (пояснение: при мотивирано наличие на само едно 

надграждащо условие оценката се определя на 35,00 точки /30,00т + 5,00т/, при две 

надграждащи условия - 40,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т./, при три – 45,00 точки 

/30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/, при четири – 50,00 точки, /30,00т + 5,00т + 5,00т + 

5,00т + 5,00т/. 

 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и 

оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата, като са формулирани конкретно 

предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-

добро качество на изпълнението.  

 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 

мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния 

контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени 
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технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно 

изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са 

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение 

на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са 

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение 

на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и 

същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за 

изпълнение на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от 

описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано 

наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията 

за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не  

допринася за качеството на изпълнението. 

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното  предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по 

отношение на конкретно условие бъдат открити  такива пропуски и/или 

несъответствия, които  от една страна не могат да повлияят на изпълнението на 

поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и 

минималните изисквания на възложителя, но от друга страна наличието на пропуски 

и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за 

повишаване качеството на изпълнението.  

 

Важно! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде 

отчетено условието като надграждащо техническото предложение. 

 

2. Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя 

– 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  
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Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където  

 

Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без 

ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е най-ниската предложена обща цена от всички участници, без включени 

непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

Цп е оценката по показателя. 

 

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база 

предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката 

без в нея да се включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи при 

изпълнение на обекта. 

 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне 

на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите 

на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 
 

1.Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в 

Методиката за оценка, комисията оцени участника, както следва: 

Оценка по показател  П1 – Техническо предложение (Тп): 

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените 

констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя 

към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с 

предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на 

условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в 

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва: 

1.1.В т. Надграждащо направление 1, участникът е направил дефиниция на ключовите 

моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически подходи за 

изпълнение,  резултиращи еднозначно в постигнато по- добро качество на изпълнението. 

В „Таблица 2“ от настоящото изложение, участникът е представил таблица със 

разпределение на задачите по ресурси – човешки, технически, материални. За всяка задача 

участникът е посочил ключов момент, изходни данни и фактори, експертен персонал, задачи 

и отговорности, брой работници, звено, материални ресурси, технически ресурси. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 
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1.2.В т. Надграждащо направление 2 участникът е посочил, че разполага с въведена 

Система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за околна среда ISO 

14001:2004  и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Посочил е предимствата, 

които осигуряват наличието на упоменатите стандарти. В изложението си участникът е 

посочил, че ще разработи  План за управление на качеството на обекта. Представени са 

основните аспекти на плана за управление на качеството. Описани са документите по 

управление на качеството. Участникът е описал входящият контрол, контрол по време на 

изпълнение на работите, контрол от Възложителя, контролни тестове. Описана е подробно 

структура за управление на качеството на проекта. Участникът е направил подробно 

описание на управление на документите, управление на записите, отговорност на 

ръководството, ангажимент на ръководството. 

В отделна точка „2.1 Контрол на качеството на влаганите материали“, участникът е 

описал начинът по осъществяване на контрол на влаганите в обекта материали. 

В отделна точка 2.2 „Контрол по качеството на СМР“, участникът е описал подробно 

начинът за осъществяване на контрол на изпълнението на СМР. 

В т.3. „Изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението 

на поръчката норми, стандарти и практики, обосноваващи повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката“ участникът е посочил приложимото законодателство, 

европейски и български стандарти, като е обосновал как ще се повиши качеството на 

изпълнение на поръчката. 

Участникът е описал подробно мерки за спазване на нормативните изисквания. 

Представени са конкретни мерки и действия от страна на експертния персонал по 

отношение спазване на нормативните изисквания.  

Участникът е определил отговорни лица, определени да задълженията и 

отговорностите на ангажирания персонал. 

Участникът е описал мерки за контрол по спазване на нормативните изисквания и 

стандарти. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 
 

1.3.От направеното изложение по т. Надграждащо направление 3 е видно, че 

участникът е описал три допълнителни мерки, а именно: 

1.„Мерки за предотвратяване на злополуки и инциденти по време на СМР“.  

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

2. „Ограничаване на шума в резултат на строителните дейности“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

3. „Ненарушаване на достъпът до мобилни, комунални и комуникационни услуги“ 
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За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

1.4.От направеното изложение по т. Надграждащо направление 4 е видно, че освен 

базовите мерки, участникът е посочил две допълнителни мерки, касаещи екологични 

характеристики, именно: 

1.„Минимизиране на вредното въздействие върху животинския свят в обхвата на 

обекта и около него“.  

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

2. Минимизиране на вредното въздействие върху растителния свят в района на 

обекта 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Решение на комисията: 

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи 

направления, комисията констатира наличието на четири мотивирани надграждащи 

направления. 

Съобразно методиката за оценка по показател Тп (Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката), комисията присъжда на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ 

АД следната оценка: 

- 30,00+ 5,00+5,00+5,00+5,00 = 50,00 точки. 

 

2.Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в 

Методиката за оценка, комисията оцени участника, както следва: 

Оценка по показател  П1 – Техническо предложение (Тп): 

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените 

констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя 

към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с 
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предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на 

условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в 

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва: 

 

2.1. В т. „МЕ.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ - СЪСТАВ, ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И КООРДИНАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА“ изложението на 

техническото предложение участникът е направил разпределение на ресурсите - 

механизация, експертен персонал и работници по видове строително монтажни работи за 

всички улици, включени в обхвата на обекта.  

При направен обстоен преглед на техническото предложение, комисията не откри 

посочване на ключови моменти, изходни данни и фактори за всеки вид задача, както и 

необходимите материални ресурси необходими за изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на 

участника за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и 

методиката за оценка. 

Мотиви:  

Участникът не е посочил за всяка задача ключови моменти при изпълнението, 

свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено 

изпълнение на поръчката, и не дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и 

съобразно спецификата на задачата. 
 

2.2 Участникът не е представил самостоятелно изложение по Надграждащо 

направление 2. Наличие на елементи от надграждащо направление 2 се забелязват в т. 3 

КООРДИНАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ 

ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС. Показана е вертикална 

йерархична структура на експертния персонал. Направено е описание на въведената система 

са осигуряване на контрол на качество. Участникът е направил описание на процеса на 

контрол върху строителните материали, като е посочил функциите на Специалист контрол 

по качеството и технически ръководител по отношение на осигуряването на качеството на 

доставките. Направено е описание на начина на транспортиране, разтоварване и складиране 

на строителни материали и продукти, направено е описание на начина на съхранение, с цел 

запазване на техническите характеристики. Участникът е описал контрола на 

производството на изделията. Направено е описание на контрола на качеството на 

изпълнение на  строителните дейности. Участникът описал начина за изпълняване на 

контрол на отделните видове строително-монтажни работи. Посочил е и задълженията от 

страна на техническия ръководител свързани с тях. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

 

2.3 При обстоен преглед на изложението на участника по т. МЕ.4 се констатира че 

освен базовите мерки касаещи социални характеристики участникът е изредил в т. 3 „Други 

мерки „Други мерки за намаляване на неудобството на населението“: 

 Обособяване на временно селище 

 Изпълнение на активното строителство само в делнични дни  и регламентирано 

работно време 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 108 / 109 

 Ограничаване на шума 

 Почистване ходовата част на механизацията 

Посочени са дейности по изпълнение и контрол на мерките от страна на техническия 

ръководител. 

За нито една от допълнителните мерки не са изпълнени базовите изисквания на 

възложителя, а именно на  А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на 

участника за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и 

методиката за оценка. 

Мотиви:  

Участникът не е изпълнил базовите изисквания на възложителя, а именно на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението  за всяка от допълнителните мерки. 

 

2.4 При обстоен преглед на изложението на участника по т. МЕ.5 не са открити 

допълнителни мерки касаещи екологични характеристики описани съгласно изискванията 

на възложителя  с предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на 

участника за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и 

методиката за оценка. 

Мотиви: Участникът не описал допълнителни мерки касаещи екологични 

характеристики, освен базовите, които да отговарят на условията на надграждащо 

направление 4.  
 

Решение на комисията: 

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи 

направления,  комисията констатира наличието на едно мотивирано надграждащо 

направление. 

Съобразно методиката за оценка показател Тп (Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката), комисията присъжда на участника „ГАРАНТ – 90 – 

ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД следната оценка: 

 30,00+5,00 = 35,00 точки. 

 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, 

отразената информация и направените констатации, комисията взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
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 Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 29.11.2018 г. (четвъртък) от 11:00 

часа, в заседателната зала на административната сграда на Община 

Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. 

„България“ №10, ет. 4. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да организира 

обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на 

ценовите предложения, съгласно условията на ЗОП и документацията за 

участие – „не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 

ценовото предложение комисията обявява най-малко чрез съобщение на 

профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето“. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 26.11.2018 г. в 13:00 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 
 
 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   А.Д. Т.* -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. И. Д. И.* - .………(подпис)*…….…….. 

2. инж. К. П. Д.* -  .………(подпис)*…….…….. 

3. инж. И. Г. Г.* - …(подпис)*…………… 

4. И. Й. П.* - …….(подпис)*…………… 

5. инж. М. И. Д.* - …….(подпис)*…………… 

6. адв. А. С. В.* - …….(подпис)*…………… 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  


