
            О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

                   П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

  

 Днес, 19.03.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-582/18.12.2018г. на кмета на 

Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита 

процедура с Решение № ОП-22/02.11.2018г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните 

дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на проект 

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в 

агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград с четири обособени 

позиции”: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция 

на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“; Обособена позиция №2: „Упражняване на 

строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“; 

Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на 

водопроводна мрежа на с. Новачене“; Обособена позиция №4: „Упражняване на строителен 

надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап 

II“ , в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – нач. отдел УПП 

2. Мариета Димитрова - главен експерт "Европейски и национални 

програми и проекти" 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Рая Иванова, външен експерт (юрист), вписан в Списъка по чл. 229, 

ал.1, т.17 от ЗОП, под № ВЕ-49 

5. инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 

6. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство и техническа 

инфраструктура" 

Резервни членове:  

                 1. Николай Николов – гл. юрисконсулт на община Ботевград 

                                2.Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“        

                  3.инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

 4. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол №2 от 11.02.2019г., относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 11.02.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

 
Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „ЕКИП 123” ЕООД – вх. №5300-260(1)/11.03.2019г. 

2. „ЕКИП 123” ЕООД – вх. №5300-260(2)/11.03.2019г. 

3. „ЕКИП 123” ЕООД – вх. №5300-260(3)/11.03.2019г. 

4. „ЕКИП 123” ЕООД – вх.№5300-260(4)/11.03.2019г. 

5. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД – вх.№5300-260(5)/12.03.2019г. 



  

6. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД – вх. №5300-260(6)/12.03.2019г. 

7. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД – вх.№5300-260(7)/14.03.2019г. 

8. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(8)/14.03.2019г. 

9. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(9 )/14.03.2019г. 

10. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(10)/14.03.2019г. 

11. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(11)/14.03.2019г.  

 

Няма допълнително представени документи от участник „Градиакт Консулт“ ООД. С 

Протокол №2 от 11.02.2019г. на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията предостави 

възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща 

информация и да отстрани констатираните несъответствия с изискванията на възложителя. 

Участникът е получил Протокол №2 от 11.02.2019г. на 08.03.2019г., в удостоверение на това 

е изпратил обратен имейл до подателя. Срокът за представяне на допълнителните документи, 

съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 работни дни от получаване на протокола, който срок 

изтича на 15.03.2019г. До настоящия момент изисканите от участника документи не са 

получени в община Ботевград. С оглед на не представените допълнително изискани 

документи и не изпълнено условие на възложителя, на основание чл.107, т.1 от ЗОП 

комисията предлага на Възложителя, участник  „Градиакт Консулт“ ООД да бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не 

разглежда техническото предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията на 

възложинеля, и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение на 

същия. 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №1 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен и 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

2. „ЕКИП 123” ЕООД – за обособена позиция №2 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен и 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

3. „ЕКИП 123” ЕООД – за обособена позиция №3 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен и 

съгласно дадените от комисията указания.   



  

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

4. „ЕКИП 123” ЕООД – за обособена позиция №4 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен и 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение. 

 

5. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД-участник 

и 1 бр. от „План Инвест Пловдив“ ЕООД-съдружник в Обединението), които са подписани 

с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание. 

► В представения от ДЗЗД „НГК КОНТРОЛ“ ЕЕДОП за обособена позиция №1, 

обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4, комисията 

установи следното: 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение. 

 ► В представения от „План Инвест Пловдив“ ЕООД ЕЕДОП за обособена 

позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4, 

комисията установи следното: 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение. 

 

6.  „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1, 

обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4, който е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е 

представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. Попълнен е съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 



  

7. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил Договор за създаване на Сдружение, от който 

е видно правното основание за създаването му, съдържащ изискващата се от възложителя 

информация. 

► За обособена позиция №1: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 

бр. от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), които са подписани с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени 

на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното 

съдържание. 

 1) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че 

във връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, в част IV: Критерии за 

подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в т.1б)  участникът не е 

декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, тъй като видно 

от представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно 

администриране и управление на договора. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №2: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 

бр. от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), които са подписани с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени 

на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното 

съдържание. 

 1) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че 

във връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, в част IV: Критерии за 

подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в т.1б)  участникът не е 

декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, тъй като видно 

от представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно 

администриране и управление на договора. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №3: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 

бр. от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), които са подписани с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени 

на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното 

съдържание. 

 1) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че 

във връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, в част IV: Критерии за 



  

подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в т.1б)  участникът не е 

декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, тъй като видно 

от представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно 

администриране и управление на договора. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №4: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 

бр. от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), които са подписани с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени 

на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното 

съдържание. 

 1) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи че 

във връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, в част IV: Критерии за 

подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в т.1б)  участникът не е 

декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, тъй като видно 

от представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно 

администриране и управление на договора. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

8. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №1: 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

9. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №2 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

10. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №3 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 



  

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

11. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №4 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

 Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

 

 След извършване на тези действия, комисията взе решение да продължи работата си 

по разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка по реда на постъпване на офертите и определяне на оценката по показател К2 – 

„Организация за качествено изпълнение на поръчката” по съответната обособена позиция, 

съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, описана в обявлението за 

обществена поръчка, във връзка с Раздел III „КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ 

ПОКАЗАТЕЛ “ от  документацията. 
 

1. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №3 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 
 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е представил описание на подхода и методологията за изпълнение на 

процеса за реализация на поръчката – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно 

разпоредбите на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 В отделни точки е представена информация, свързана с: 

 подхода на участника за постигане на основните цели и очакваните резултати; 

 обема и обхвата на строителния надзор в съответствие с извикванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове;  

 изпълнение на строителния надзор. 

 Участникът е предвидил следните основни етапи за изпълнение на обществената 

поръчка: 



  

 Законосъобразно започване на строежа, контрол на изпълняваните СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и действащата нормативна 

уредба.  

 В този етап е предвидено какви действия ще изпълняват, за да стартира 

законосъобразно строителния процес. 

 съставяне на актове и протоколи по време на строителството според Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.  

 В тази точка от техническото предложение на участника Комисия констатира, че 

участникът не е отчел последните промени в Закон за кадастъра и имотния регистър и по-

конкретно тези в ал.4 на чл. 52. 

 Оценка за годността на строежа за въвеждане в експлоатация, изготвяне на 

технически паспорт и получаване на Разрешение за ползване. 

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

следното: 

 не е посочено разпределение за доклада за напредък на работите, както и за 

комуникацията; 

 няма посочени очаквани резултати върху качеството; 

 няма посочена и разработена стратегия за контрол на видовете СМР; 

 разпределението на човешкия ресурс е направен по задачи, но не може да се проследи 

еднозначно задълженията на всеки експерт в екипа на строителния надзор и не е 

представено описание на функционалните зависимости и отговорности; 

 по отношение на контрола на материалите не е представена стратегия за 

осъществяването му на ниво отделна задача, а е направена принципна, обобщена 

постановка; 

 посочено е, че всички строителни материали/продукти/, които ще се влагат при 

изпълнение на СМР ще се контролират и одобряват, но не е посочено как ще се 

контролира приемането им на обекта, как ще се контролира тяхното влагане от склад 

и при директни доставки;  

 не са посочени отделните задължения и по-конкретно - по какъв начин ще се 

извършва контролът на складираните материали, колко често ще бъде осъществяван 

и т.н.; 

 не са предложени реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното 

влагане (от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на 

отговорностите по този контрол между експертите; 

 в техническото предложение не се откри информация за всяка дейност с какви 

ресурси ще бъде изпълнявана. 
 

 

2. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №1 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 



  

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е представил описание на подхода и методологията за изпълнение на 

процеса за реализация на поръчката – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно 

разпоредбите на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 В отделни точки е представена информация, свързана с: 

 подхода на участника за постигане на основните цели и очакваните резултати; 

 обема и обхвата на строителния надзор в съответствие с извикванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове;  

 изпълнение на строителния надзор. 

 Участникът е предвидил следните основни етапи за изпълнение на обществената 

поръчка: 

 Законосъобразно започване на строежа, контрол на изпълняваните СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и действащата нормативна 

уредба.  

 В този етап е предвидено какви действия ще изпълняват, за да стартира 

законосъобразно строителния процес. 

 съставяне на актове и протоколи по време на строителството според Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.  

 В тази точка от техническото предложение на участника Комисия констатира, че 

участникът не е отчел последните промени в Закон за кадастъра и имотния регистър и по-

конкретно тези в ал.4 на чл. 52. 

 Оценка за годността на строежа за въвеждане в експлоатация, изготвяне на 

технически паспорт и получаване на Разрешение за ползване. 

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

следното: 

 не е посочено разпределение за доклада за напредък на работите, както и за 

комуникацията; 

 няма посочени очаквани резултати върху качеството; 

 няма посочена и разработена стратегия за контрол на видовете СМР; 

 разпределението на човешкия ресурс е направен по задачи, но не може да се проследи 

еднозначно задълженията на всеки експерт в екипа на строителния надзор и не е 

представено описание на функционалните зависимости и отговорности; 

 по отношение на контрола на материалите не е представена стратегия за 

осъществяването му на ниво отделна задача, а е направена принципна, обобщена 

постановка; 

 посочено е, че всички строителни материали/продукти/, които ще се влагат при 

изпълнение на СМР ще се контролират и одобряват, но не е посочено как ще се 

контролира приемането им на обекта, как ще се контролира тяхното влагане от склад 

и при директни доставки;  

 не са посочени отделните задължения и по-конкретно - по какъв начин ще се 

извършва контролът на складираните материали, колко често ще бъде осъществяван 

и т.н.; 

 не са предложени реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното 

влагане (от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на 



  

отговорностите по този контрол между експертите; 

 в техническото предложение не се откри информация за всяка дейност с какви 

ресурси ще бъде изпълнявана. 
 

3. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №4 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е представил описание на подхода и методологията за изпълнение на 

процеса за реализация на поръчката – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно 

разпоредбите на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 В отделни точки е представена информация, свързана с: 

 подхода на участника за постигане на основните цели и очакваните резултати; 

 обема и обхвата на строителния надзор в съответствие с извикванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове;  

 изпълнение на строителния надзор. 

 Участникът е предвидил следните основни етапи за изпълнение на обществената 

поръчка: 

 Законосъобразно започване на строежа, контрол на изпълняваните СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и действащата нормативна 

уредба.  

 В този етап е предвидено какви действия ще изпълняват, за да стартира 

законосъобразно строителния процес. 

 съставяне на актове и протоколи по време на строителството според Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.  

 В тази точка от техническото предложение на участника Комисия констатира, че 

участникът не е отчел последните промени в Закон за кадастъра и имотния регистър и по-

конкретно тези в ал.4 на чл. 52. 

 Оценка за годността на строежа за въвеждане в експлоатация, изготвяне на 

технически паспорт и получаване на Разрешение за ползване. 

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

следното: 

 не е посочено разпределение за доклада за напредък на работите, както и за 

комуникацията; 

 няма посочени очаквани резултати върху качеството; 

 няма посочена и разработена стратегия за контрол на видовете СМР; 

 разпределението на човешкия ресурс е направен по задачи, но не може да се проследи 



  

еднозначно задълженията на всеки експерт в екипа на строителния надзор и не е 

представено описание на функционалните зависимости и отговорности; 

 по отношение на контрола на материалите не е представена стратегия за 

осъществяването му на ниво отделна задача, а е направена принципна, обобщена 

постановка; 

 посочено е, че всички строителни материали/продукти/, които ще се влагат при 

изпълнение на СМР ще се контролират и одобряват, но не е посочено как ще се 

контролира приемането им на обекта, как ще се контролира тяхното влагане от склад 

и при директни доставки;  

 не са посочени отделните задължения и по-конкретно - по какъв начин ще се 

извършва контролът на складираните материали, колко често ще бъде осъществяван 

и т.н.; 

 не са предложени реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното 

влагане (от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на 

отговорностите по този контрол между експертите; 

 в техническото предложение не се откри информация за всяка дейност с какви 

ресурси ще бъде изпълнявана. 
 

4. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е направил анализ на дейностите, които предвижда да изпълнява през 

периода на строителството при реконструкцията на водопроводната мрежа, представил е 

последователно действията, които предвижда да изпълнява по време на строителството в 

качеството си на строителен надзор до въвеждане в експлоатация, в съответствие със 

законовите правомощия, но не е декларирал готовност и разположение в гаранционния срок 

на обекта в експлоатация. 

 Предложен е ключов екип от експерти за изпълнение на строителния надзор, както и 

„краткосрочни“ експерти, при необходимост.  

 Поотделно са разписани задълженията и отговорностите на членовете на екипа и е 

представена схема на взаимовръзките и комуникациите между отделните експерти –  в 

Приложение № 1 /Организационна структура/.  Констатира се, че в схемата на комуникация 

е посочен друг възложител, а именно – Община Костинброд.   

 В Приложение № 2 към техническото си предложение участникът е показал 

функционална схема и линията на комуникацията с останалите участници в строителния 

процес.  



  

 Представил е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти и 

необходимите им ресурси с цел изпълнение на задачите, но не и с еднозначно проследими 

начало, край и измерим резултат. 

 В приложение № 4 е представена Диаграма на работната ръка. 

 Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката и контрол на 

дейностите.  

 Предвидил е да осигури обзаведен офис на обекта. 

 Идентифицирал е възможни рискове, които могат да възникнат при изпълнение на 

поръчката, степента на въздействието и мерки за преодоляването им. 

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

липса на всякакво обяснение за приложимостта и полезността им, при обвързването им с 

изпълнението на конкретния вид дейност. 
 

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е направил анализ на дейностите, които предвижда да изпълнява през 

периода на строителството при реконструкцията на водопроводната мрежа, представил е 

последователно действията, които предвижда да изпълнява по време на строителството в 

качеството си на строителен надзор до въвеждане в експлоатация, в съответствие със 

законовите правомощия, но не е декларирал готовност и разположение в гаранционния срок 

на обекта в експлоатация. 

 Предложен е ключов екип от експерти за изпълнение на строителния надзор, както и 

„краткосрочни“ експерти, при необходимост.  

 Поотделно са разписани задълженията и отговорностите на членовете на екипа и е 

представена схема на взаимовръзките и комуникациите между отделните експерти –  в 

Приложение № 1 /Организационна структура/.  Констатира се, че в схемата на комуникация 

е посочен друг възложител, а именно – Община Костинброд.   

 В Приложение № 2 към техническото си предложение участникът е показал 

функционална схема и линията на комуникацията с останалите участници в строителния 

процес.  

 Представил е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти и 

необходимите им ресурси с цел изпълнение на задачите, но не и с еднозначно проследими 

начало, край и измерим резултат. 

 В приложение № 4 е представена Диаграма на работната ръка. 



  

 Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката и контрол на 

дейностите.  

 Предвидил е да осигури обзаведен офис на обекта. 

 Идентифицирал е възможни рискове, които могат да възникнат при изпълнение на 

поръчката, степента на въздействието и мерки за преодоляването им. 

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

липса на всякакво обяснение за приложимостта и полезността им, при обвързването им с 

изпълнението на конкретния вид дейност. 
 

► За обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е направил анализ на дейностите, които предвижда да изпълнява през 

периода на строителството при реконструкцията на водопроводната мрежа, представил е 

последователно действията, които предвижда да изпълнява по време на строителството в 

качеството си на строителен надзор до въвеждане в експлоатация, в съответствие със 

законовите правомощия, но не е декларирал готовност и разположение в гаранционния срок 

на обекта в експлоатация. 

 Предложен е ключов екип от експерти за изпълнение на строителния надзор, както и 

„краткосрочни“ експерти, при необходимост.  

 Поотделно са разписани задълженията и отговорностите на членовете на екипа и е 

представена схема на взаимовръзките и комуникациите между отделните експерти –  в 

Приложение № 1 /Организационна структура/.  Констатира се, че в схемата на комуникация 

е посочен друг възложител, а именно – Община Костинброд.   

 В Приложение № 2 към техническото си предложение участникът е показал 

функционална схема и линията на комуникацията с останалите участници в строителния 

процес.  

 Представил е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти и 

необходимите им ресурси с цел изпълнение на задачите, но не и с еднозначно проследими 

начало, край и измерим резултат. 

 В приложение № 4 е представена Диаграма на работната ръка. 

 Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката и контрол на 

дейностите.  

 Предвидил е да осигури обзаведен офис на обекта. 

 Идентифицирал е възможни рискове, които могат да възникнат при изпълнение на 

поръчката, степента на въздействието и мерки за преодоляването им. 



  

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

липса на всякакво обяснение за приложимостта и полезността им, при обвързването им с 

изпълнението на конкретния вид дейност. 
 

► За обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е направил анализ на дейностите, които предвижда да изпълнява през 

периода на строителството при реконструкцията на водопроводната мрежа, представил е 

последователно действията, които предвижда да изпълнява по време на строителството в 

качеството си на строителен надзор до въвеждане в експлоатация, в съответствие със 

законовите правомощия, но не е декларирал готовност и разположение в гаранционния срок 

на обекта в експлоатация. 

 Предложен е ключов екип от експерти за изпълнение на строителния надзор, както и 

„краткосрочни“ експерти, при необходимост.  

 Поотделно са разписани задълженията и отговорностите на членовете на екипа и е 

представена схема на взаимовръзките и комуникациите между отделните експерти –  в 

Приложение № 1 /Организационна структура/.  Констатира се, че в схемата на комуникация 

е посочен друг възложител, а именно – Община Костинброд.   

 В Приложение № 2 към техническото си предложение участникът е показал 

функционална схема и линията на комуникацията с останалите участници в строителния 

процес.  

 Представил е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти и 

необходимите им ресурси с цел изпълнение на задачите, но не и с еднозначно проследими 

начало, край и измерим резултат. 

 В приложение № 4 е представена Диаграма на работната ръка. 

 Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката и контрол на 

дейностите.  

 Предвидил е да осигури обзаведен офис на обекта. 

 Идентифицирал е възможни рискове, които могат да възникнат при изпълнение на 

поръчката, степента на въздействието и мерки за преодоляването им. 

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

липса на всякакво обяснение за приложимостта и полезността им, при обвързването им с 



  

изпълнението на конкретния вид дейност. 
 

5. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в 

зависимост от конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне 

на празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в 

месеци като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да 

бъде обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ 

месеца, но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника 

съдържа запис, който не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на 

Техническото му предложение и същият категорично противоречи на тях. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №1. 

 
 

6. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в 

зависимост от конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне 

на празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в 

месеци като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да 

бъде обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ 

месеца, но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника 

съдържа запис, които не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на 



  

Техническото му предложение и същият категорично противоречи на тях. 

 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №2. 

 
 

7. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в 

зависимост от конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне 

на празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в 

месеци като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да 

бъде обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ 

месеца, но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника 

съдържа запис, които не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на 

Техническото му предложение и същият категорично противоречи на тях. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №3. 

 
 

8. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в 

зависимост от конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне 



  

на празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в 

месеци като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да 

бъде обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ 

месеца, но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника 

съдържа запис, които не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на 

Техническото му предложение и същият категорично противоречи на тях. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №4. 

 
 

9. „ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по 

пожарна безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява 

съответствието им с проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес. 

 И на този експерт от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични 

проверки на качеството на изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна 

предпоставка за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и 

специализация, тъй като изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко 

отговарящ за качествено изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  



  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №1. 

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по 

пожарна безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява 

съответствието им с проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес. 

 И на този експерт от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични 

проверки на качеството на изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна 

предпоставка за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и 

специализация, тъй като изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко 

отговарящ за качествено изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 



  

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №2. 

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по 

пожарна безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява 

съответствието им с проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес. 

 И на този експерт от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични 

проверки на качеството на изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна 

предпоставка за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и 

специализация, тъй като изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко 

отговарящ за качествено изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 



  

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №3. 

 
 

► За обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по 

пожарна безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява 

съответствието им с проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес. 

 И на този експерт от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични 

проверки на качеството на изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна 

предпоставка за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и 

специализация, тъй като изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко 

отговарящ за качествено изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №4. 



  

10. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния 

доклад, техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения 

на част от изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за 

възникването на обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на 

участника, че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на 

строителство в проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно 

тяхната компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и 

здраве“ са вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на 

СМР на обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №1. 

 
 



  

11. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния 

доклад, техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения 

на част от изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за 

възникването на обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на 

участника, че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на 

строителство в проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно 

тяхната компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и 

здраве“ са вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на 

СМР на обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №3. 

 

 



  

12. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния 

доклад, техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения 

на част от изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за 

възникването на обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на 

участника, че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на 

строителство в проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно 

тяхната компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и 

здраве“ са вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на 

СМР на обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №4. 

 

 



  

13. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния 

доклад, техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения 

на част от изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за 

възникването на обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на 

участника, че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на 

строителство в проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно 

тяхната компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и 

здраве“ са вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на 

СМР на обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №2. 

 

 



  

14. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №1: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът декларира дейностите по изпълнение на процеса за реализация на 

обособената позиция – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно разпоредбите 

на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 Определен е инж. Гаврил Славчов Гаврилов – Управител на „Технострой – 

Инвестконсулт“ ЕООД да носи отговорност за законосъобразното започване на строежа. 

 Участникът е представил дейностите, които ще изпълни като строителен надзор на 

обекта, в съответствие с Техническата спецификация към документацията от Възложителя. 

 Декларирано е, че ще изготви технически паспорт на строежа, съгласно чл.176а и 

чл.176б от ЗУТ, в обхват и съдържание на Наредба № 5/28.12.2006г. и Окончателен доклад. 

 Направено е описание по основните строителни дейности последователно, но не 

видно какво ще изпълняват отделните експерти на ниво отделна задача за всяка от 

дейностите по упражняване именно на строителния надзор, а просто са изброени 

строително-монтажните дейности на проекта. 

 В табличен вид от стр.9 до стр.25 са представен строителните работи и мониторинга 

от строителния надзор, както и документите, които ще се съставят съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. 

 От стр.64 до стр.65 в част „Технология на изпълнение“, участникът представя 

информация и дейности, касаещи отново строителството.  

 На стр.95 е представена схема на екипа на участника и йерархичната структура. 

 Разписани са основните дейности на експертите в екипа 

 Въпреки големия обем информация, която касае предимно строителството, 

Комисията отново не открива информацията, посочена в Методиката като предпоставка за 

присъждане на допълнителен брой точки, а именно какво ще изпълнява всеки от експертите 

по реализацията на отделните дейностите на ниво отделна задача, така че да може да бъде 

направено еднозначно проследяване на тези техни функции. 

 На следващо място, участникът не е представил и информация за техническите 

ресурси, с помощта на които възнамерява да реализира изпълнението на дейностите. 

  

15. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №3: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 



  

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът декларира дейностите по изпълнение на процеса за реализация на 

обособената позиция – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно разпоредбите 

на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 Определен е инж. Гаврил Славчов Гаврилов – Управител на „Технострой – 

Инвестконсулт“ ЕООД да носи отговорност за законосъобразното започване на строежа. 

 Участникът е представил дейностите, които ще изпълни като строителен надзор на 

обекта, в съответствие с Техническата спецификация към документацията от Възложителя. 

 Декларирано е, че ще изготви технически паспорт на строежа, съгласно чл.176а и 

чл.176б от ЗУТ, в обхват и съдържание на Наредба № 5/28.12.2006г. и Окончателен доклад. 

 Направено е описание по основните строителни дейности последователно, но не 

видно какво ще изпълняват отделните експерти на ниво отделна задача за всяка от 

дейностите по упражняване именно на строителния надзор, а просто са изброени 

строително-монтажните дейности на проекта. 

 В табличен вид от стр.9 до стр.25 са представен строителните работи и мониторинга 

от строителния надзор, както и документите, които ще се съставят съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. 

 От стр.64 до стр.65 в част „Технология на изпълнение“, участникът представя 

информация и дейности, касаещи отново строителството.  

 На стр.95 е представена схема на екипа на участника и йерархичната структура. 

 Разписани са основните дейности на експертите в екипа 

 Въпреки големия обем информация, която касае предимно строителството, 

Комисията отново не открива информацията, посочена в Методиката като предпоставка за 

присъждане на допълнителен брой точки, а именно какво ще изпълнява всеки от експертите 

по реализацията на отделните дейностите на ниво отделна задача, така че да може да бъде 

направено еднозначно проследяване на тези техни функции. 

 На следващо място, участникът не е представил и информация за техническите 

ресурси, с помощта на които възнамерява да реализира изпълнението на дейностите. 

 

16. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №2: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 



  

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът декларира дейностите по изпълнение на процеса за реализация на 

обособената позиция – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно разпоредбите 

на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 Определен е инж. Гаврил Славчов Гаврилов – Управител на „Технострой – 

Инвестконсулт“ ЕООД да носи отговорност за законосъобразното започване на строежа. 

 Участникът е представил дейностите, които ще изпълни като строителен надзор на 

обекта, в съответствие с Техническата спецификация към документацията от Възложителя. 

 Декларирано е, че ще изготви технически паспорт на строежа, съгласно чл.176а и 

чл.176б от ЗУТ, в обхват и съдържание на Наредба № 5/28.12.2006г. и Окончателен доклад. 

 Направено е описание по основните строителни дейности последователно, но не 

видно какво ще изпълняват отделните експерти на ниво отделна задача за всяка от 

дейностите по упражняване именно на строителния надзор, а просто са изброени 

строително-монтажните дейности на проекта. 

 В табличен вид от стр.9 до стр.25 са представен строителните работи и мониторинга 

от строителния надзор, както и документите, които ще се съставят съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. 

 От стр.64 до стр.65 в част „Технология на изпълнение“, участникът представя 

информация и дейности, касаещи отново строителството.  

 На стр.95 е представена схема на екипа на участника и йерархичната структура. 

 Разписани са основните дейности на експертите в екипа 

 Въпреки големия обем информация, която касае предимно строителството, 

Комисията отново не открива информацията, посочена в Методиката като предпоставка за 

присъждане на допълнителен брой точки, а именно какво ще изпълнява всеки от експертите 

по реализацията на отделните дейностите на ниво отделна задача, така че да може да бъде 

направено еднозначно проследяване на тези техни функции. 

 На следващо място, участникът не е представил и информация за техническите 

ресурси, с помощта на които възнамерява да реализира изпълнението на дейностите. 

  

17. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №4: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът декларира дейностите по изпълнение на процеса за реализация на 

обособената позиция – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно разпоредбите 

на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 Определен е инж. Гаврил Славчов Гаврилов – Управител на „Технострой – 

Инвестконсулт“ ЕООД да носи отговорност за законосъобразното започване на строежа. 



  

 Участникът е представил дейностите, които ще изпълни като строителен надзор на 

обекта, в съответствие с Техническата спецификация към документацията от Възложителя. 

 Декларирано е, че ще изготви технически паспорт на строежа, съгласно чл.176а и 

чл.176б от ЗУТ, в обхват и съдържание на Наредба № 5/28.12.2006г. и Окончателен доклад. 

 Направено е описание по основните строителни дейности последователно, но не 

видно какво ще изпълняват отделните експерти на ниво отделна задача за всяка от 

дейностите по упражняване именно на строителния надзор, а просто са изброени 

строително-монтажните дейности на проекта. 

 В табличен вид от стр.9 до стр.25 са представен строителните работи и мониторинга 

от строителния надзор, както и документите, които ще се съставят съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. 

 От стр.64 до стр.65 в част „Технология на изпълнение“, участникът представя 

информация и дейности, касаещи отново строителството.  

 На стр.95 е представена схема на екипа на участника и йерархичната структура. 

 Разписани са основните дейности на експертите в екипа 

 Въпреки големия обем информация, която касае предимно строителството, 

Комисията отново не открива информацията, посочена в Методиката като предпоставка за 

присъждане на допълнителен брой точки, а именно какво ще изпълнява всеки от експертите 

по реализацията на отделните дейностите на ниво отделна задача, така че да може да бъде 

направено еднозначно проследяване на тези техни функции. 

 На следващо място, участникът не е представил и информация за техническите 

ресурси, с помощта на които възнамерява да реализира изпълнението на дейностите. 

 

18. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД  

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде 

вероятно да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не 

съдържа и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: 

„начините за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите 

участници в строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на 

дейностите, с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 



  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №1. 

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника:  

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде 

вероятно да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не 

съдържа и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: 

„начините за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите 

участници в строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на 

дейностите, с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 



  

участие в процедурата по обособена позиция №2. 

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде 

вероятно да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не 

съдържа и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: 

„начините за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите 

участници в строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на 

дейностите, с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №3. 

 

► За обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 



  

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде 

вероятно да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не 

съдържа и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: 

„начините за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите 

участници в строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на 

дейностите, с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на 

поръчката, по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, 

комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №4. 

 

 

19. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  



  

 Участникът предвижда да изпълнява дейностите по позицията чрез определен и 

описан ключов екип, в състав съобразен с утвърдения от ДНСК списък за правоспособни 

физически лица и с неключови експреси, които ще са на разположение при необходимост. 

 Подробно са декларирани всички дейности, които ще се изпълняват с цел изпълнение 

на качествено строителство и в съответния срок.  

 Като краен продукт от изпълнената дейност е предвидено да се представи Технически 

паспорт на обекта, Окончателен доклад, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на 

договорните дейности.  

 Много детайлно са показани дейностите при осъществяване на строителния надзор 

при всеки вид строителство, описано е какво ще се контролира, какви ресурси ще бъдат 

използвани, както и с какви технически средства ще се реализира това. 

 Участникът е приложил ясна стратегия за контрол върху технологичната 

последователност, контрол на строителните материали и тяхното съответствие, ритмичност 

на доставките, начин на складиране, влагане и изпитване. 

 Представеният подход на участника гарантира убедително изпълнение на качествени 

строително монтажни дейности, пълна и коректна строителна документация, както и 

навременно въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване. 

 Разпределението на човешките ресурси е предложено с описание на отговорностите и 

задачите на всеки един от задължителните членове на експертния състав, в това число и на 

ниво отделна задача – с ясно проследими начало и край като така разписаните задължения 

обхващат всички възможни дейности от започване на строителството до въвеждане на 

обекта в експлоатация. 

 Участникът е представил мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, като са посочени основните задачи.  

 Показаната схема на контрол, комисията счита за приемлива като същата съвпада с 

общата философия за осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложения механизъм за вътрешен контрол е задълбочен.  

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 



  

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът предвижда да изпълнява дейностите по позицията чрез определен и 

описан ключов екип, в състав съобразен с утвърдения от ДНСК списък за правоспособни 

физически лица и с неключови експреси, които ще са на разположение при необходимост. 

 Подробно са декларирани всички дейности, които ще се изпълняват с цел изпълнение 

на качествено строителство и в съответния срок.  

 Като краен продукт от изпълнената дейност е предвидено да се представи Технически 

паспорт на обекта, Окончателен доклад, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на 

договорните дейности.  

 Много детайлно са показани дейностите при осъществяване на строителния надзор 

при всеки вид строителство, описано е какво ще се контролира, какви ресурси ще бъдат 

използвани, както и с какви технически средства ще се реализира това. 

 Участникът е приложил ясна стратегия за контрол върху технологичната 

последователност, контрол на строителните материали и тяхното съответствие, ритмичност 

на доставките, начин на складиране, влагане и изпитване. 

 Представеният подход на участника гарантира убедително изпълнение на качествени 

строително монтажни дейности, пълна и коректна строителна документация, както и 

навременно въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване. 

 Разпределението на човешките ресурси е предложено с описание на отговорностите и 

задачите на всеки един от задължителните членове на експертния състав, в това число и на 

ниво отделна задача – с ясно проследими начало и край като така разписаните задължения 

обхващат всички възможни дейности от започване на строителството до въвеждане на 

обекта в експлоатация. 

 Участникът е представил мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, като са посочени основните задачи.  

 Показаната схема на контрол, комисията счита за приемлива като същата съвпада с 

общата философия за осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложения механизъм за вътрешен контрол е задълбочен.  

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 



  

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът предвижда да изпълнява дейностите по позицията чрез определен и 

описан ключов екип, в състав съобразен с утвърдения от ДНСК списък за правоспособни 

физически лица и с неключови експреси, които ще са на разположение при необходимост. 

 Подробно са декларирани всички дейности, които ще се изпълняват с цел изпълнение 

на качествено строителство и в съответния срок.  

 Като краен продукт от изпълнената дейност е предвидено да се представи Технически 

паспорт на обекта, Окончателен доклад, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на 

договорните дейности.  

 Много детайлно са показани дейностите при осъществяване на строителния надзор 

при всеки вид строителство, описано е какво ще се контролира, какви ресурси ще бъдат 

използвани, както и с какви технически средства ще се реализира това. 

 Участникът е приложил ясна стратегия за контрол върху технологичната 

последователност, контрол на строителните материали и тяхното съответствие, ритмичност 

на доставките, начин на складиране, влагане и изпитване. 

 Представеният подход на участника гарантира убедително изпълнение на качествени 

строително монтажни дейности, пълна и коректна строителна документация, както и 

навременно въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване. 

 Разпределението на човешките ресурси е предложено с описание на отговорностите и 

задачите на всеки един от задължителните членове на експертния състав, в това число и на 

ниво отделна задача – с ясно проследими начало и край като така разписаните задължения 

обхващат всички възможни дейности от започване на строителството до въвеждане на 

обекта в експлоатация. 

 Участникът е представил мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, като са посочени основните задачи.  

 Показаната схема на контрол, комисията счита за приемлива като същата съвпада с 

общата философия за осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложения механизъм за вътрешен контрол е задълбочен.  



  

 

► За обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът предвижда да изпълнява дейностите по позицията чрез определен и 

описан ключов екип, в състав съобразен с утвърдения от ДНСК списък за правоспособни 

физически лица и с неключови експреси, които ще са на разположение при необходимост. 

 Подробно са декларирани всички дейности, които ще се изпълняват с цел изпълнение 

на качествено строителство и в съответния срок.  

 Като краен продукт от изпълнената дейност е предвидено да се представи Технически 

паспорт на обекта, Окончателен доклад, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на 

договорните дейности.  

 Много детайлно са показани дейностите при осъществяване на строителния надзор 

при всеки вид строителство, описано е какво ще се контролира, какви ресурси ще бъдат 

използвани, както и с какви технически средства ще се реализира това. 

 Участникът е приложил ясна стратегия за контрол върху технологичната 

последователност, контрол на строителните материали и тяхното съответствие, ритмичност 

на доставките, начин на складиране, влагане и изпитване. 

 Представеният подход на участника гарантира убедително изпълнение на качествени 

строително монтажни дейности, пълна и коректна строителна документация, както и 

навременно въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване. 

 Разпределението на човешките ресурси е предложено с описание на отговорностите и 

задачите на всеки един от задължителните членове на експертния състав, в това число и на 

ниво отделна задача – с ясно проследими начало и край като така разписаните задължения 

обхващат всички възможни дейности от започване на строителството до въвеждане на 

обекта в експлоатация. 

 Участникът е представил мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, като са посочени основните задачи.  

 Показаната схема на контрол, комисията счита за приемлива като същата съвпада с 

общата философия за осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  



  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложения механизъм за вътрешен контрол е задълбочен.  

 

20. „ЕКИП 123“ ЕООД - за обособена позиция №2 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 Участникът е представил описание на подхода и методологията за изпълнение на 

процеса за реализация на поръчката – упражняване на строителен надзор на обекта, съгласно 

разпоредбите на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя. 

 В отделни точки е представена информация, свързана с: 

 подхода на участника за постигане на основните цели и очакваните резултати; 

 обема и обхвата на строителния надзор в съответствие с извикванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове;  

 изпълнение на строителния надзор. 

 Участникът е предвидил следните основни етапи за изпълнение на обществената 

поръчка: 

 Законосъобразно започване на строежа, контрол на изпълняваните СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и действащата нормативна 

уредба.  

 В този етап е предвидено какви действия ще изпълняват, за да стартира 

законосъобразно строителния процес. 

 съставяне на актове и протоколи по време на строителството според Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.  

 В тази точка от техническото предложение на участника Комисия констатира, че 

участникът не е отчел последните промени в Закон за кадастъра и имотния регистър и по-

конкретно тези в ал.4 на чл. 52. 

 Оценка за годността на строежа за въвеждане в експлоатация, изготвяне на 

технически паспорт и получаване на Разрешение за ползване. 

 Комисията приема, че е невъзможно присъждането на допълнителен брой точки тъй 

като предложението има значителни пропуски в частта „разпределение на експертите на 

ниво отделна задача” и „дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на 

дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти”, изразяващи се в 

следното: 

 не е посочено разпределение за доклада за напредък на работите, както и за 

комуникацията; 



  

 няма посочени очаквани резултати върху качеството; 

 няма посочена и разработена стратегия за контрол на видовете СМР; 

 разпределението на човешкия ресурс е направен по задачи, но не може да се проследи 

еднозначно задълженията на всеки експерт в екипа на строителния надзор и не е 

представено описание на функционалните зависимости и отговорности; 

 по отношение на контрола на материалите не е представена стратегия за 

осъществяването му на ниво отделна задача, а е направена принципна, обобщена 

постановка; 

 посочено е, че всички строителни материали/продукти/, които ще се влагат при 

изпълнение на СМР ще се контролират и одобряват, но не е посочено как ще се 

контролира приемането им на обекта, как ще се контролира тяхното влагане от склад 

и при директни доставки;  

 не са посочени отделните задължения и по-конкретно - по какъв начин ще се 

извършва контролът на складираните материали, колко често ще бъде осъществяван 

и т.н.; 

 не са предложени реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното 

влагане (от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на 

отговорностите по този контрол между експертите; 

 в техническото предложение не се откри информация за всяка дейност с какви 

ресурси ще бъде изпълнявана. 

 

21. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът представя предложение за изпълнение на обществената поръчка в 

необходимото съдържание и обем. Целените резултати от него ще бъдат: 

- Осъществен строителен надзор по време на строителството, съгласно ЗУТ и 

действащите нормативни документи; 

- Съставен технически паспорт на обекта; 

- Изготвен окончателен доклад, съгласно изискванията на чл.168, ал.6 от ЗУТ; 

- Издадено разрешение за ползване на строежа. 

 Участникът е организирал да ползва при работата си ключов екип и е разписал 

техните задължения.  

 Представил е мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 



  

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, където се посочат основните задачи.  

 Показаната схема на контрол е приемлива и съвпада с общата философия за 

осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложеният механизъм за вътрешен контрол е достатъчно задълбочен.  

 Предложил е реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното влагане 

(от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на отговорностите по 

този контрол между експертите.  

 В техническото предложение, комисията установи липса на информация, в т.ч. и на 

каквато и да било конкретика по отношение на обосновката за приложимостта и полезността 

на използваните ресурси при обвързването им с изпълнението на отделните видове 

дейности, 

 Въпреки че предложението на участника съдържа информация за части от двете 

обстоятелства, обосноваващи присъждането на допълнителен брой точки, при извършването 

на сравнителен анализ с предложенията на останалите участници, Комисията констатира, че 

настоящото предложение по конкретната обособена позиция, има и пропуски в частта 

„дефиниране на задълженията на ключовия екип на ниво отделна задача”, изразяващи се в 

невъзможността на членовете да проследят еднозначно изпълнението на всяко едно 

задължение на изпълнителския екип от начало до край с разписан измерим резултат, чието 

постигане на гарантира качественото изпълнение на отделния вид дейност. 

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът представя предложение за изпълнение на обществената поръчка в 

необходимото съдържание и обем. Целените резултати от него ще бъдат: 

- Осъществен строителен надзор по време на строителството, съгласно ЗУТ и 

действащите нормативни документи; 

- Съставен технически паспорт на обекта; 

- Изготвен окончателен доклад, съгласно изискванията на чл.168, ал.6 от ЗУТ; 



  

- Издадено разрешение за ползване на строежа. 

 Участникът е организирал да ползва при работата си ключов екип и е разписал 

техните задължения.  

 Представил е мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, където се посочат основните задачи.  

 Показаната схема на контрол е приемлива и съвпада с общата философия за 

осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложеният механизъм за вътрешен контрол е достатъчно задълбочен.  

 Предложил е реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното влагане 

(от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на отговорностите по 

този контрол между експертите.  

 В техническото предложение, комисията установи липса на информация, в т.ч. и на 

каквато и да било конкретика по отношение на обосновката за приложимостта и полезността 

на използваните ресурси при обвързването им с изпълнението на отделните видове 

дейности, 

 Въпреки че предложението на участника съдържа информация за части от двете 

обстоятелства, обосноваващи присъждането на допълнителен брой точки, при извършването 

на сравнителен анализ с предложенията на останалите участници, Комисията констатира, че 

настоящото предложение по конкретната обособена позиция, има и пропуски в частта 

„дефиниране на задълженията на ключовия екип на ниво отделна задача”, изразяващи се в 

невъзможността на членовете да проследят еднозначно изпълнението на всяко едно 

задължение на изпълнителския екип от начало до край с разписан измерим резултат, чието 

постигане на гарантира качественото изпълнение на отделния вид дейност. 

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 



  

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът представя предложение за изпълнение на обществената поръчка в 

необходимото съдържание и обем. Целените резултати от него ще бъдат: 

- Осъществен строителен надзор по време на строителството, съгласно ЗУТ и 

действащите нормативни документи; 

- Съставен технически паспорт на обекта; 

- Изготвен окончателен доклад, съгласно изискванията на чл.168, ал.6 от ЗУТ; 

- Издадено разрешение за ползване на строежа. 

 Участникът е организирал да ползва при работата си ключов екип и е разписал 

техните задължения.  

 Представил е мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, където се посочат основните задачи.  

 Показаната схема на контрол е приемлива и съвпада с общата философия за 

осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложеният механизъм за вътрешен контрол е достатъчно задълбочен.  

 Предложил е реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното влагане 

(от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на отговорностите по 

този контрол между експертите.  

 В техническото предложение, комисията установи липса на информация, в т.ч. и на 

каквато и да било конкретика по отношение на обосновката за приложимостта и полезността 

на използваните ресурси при обвързването им с изпълнението на отделните видове 

дейности, 

 Въпреки че предложението на участника съдържа информация за части от двете 

обстоятелства, обосноваващи присъждането на допълнителен брой точки, при извършването 

на сравнителен анализ с предложенията на останалите участници, Комисията констатира, че 

настоящото предложение по конкретната обособена позиция, има и пропуски в частта 

„дефиниране на задълженията на ключовия екип на ниво отделна задача”, изразяващи се в 

невъзможността на членовете да проследят еднозначно изпълнението на всяко едно 

задължение на изпълнителския екип от начало до край с разписан измерим резултат, чието 

постигане на гарантира качественото изпълнение на отделния вид дейност. 

 

► За обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 



  

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като обосновава и мотивира това свое 

решение със следното: 

 При разглеждане на техническото предложение Комисията констатира, че участникът 

е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, което покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 Участникът представя предложение за изпълнение на обществената поръчка в 

необходимото съдържание и обем. Целените резултати от него ще бъдат: 

- Осъществен строителен надзор по време на строителството, съгласно ЗУТ и 

действащите нормативни документи; 

- Съставен технически паспорт на обекта; 

- Изготвен окончателен доклад, съгласно изискванията на чл.168, ал.6 от ЗУТ; 

- Издадено разрешение за ползване на строежа. 

 Участникът е организирал да ползва при работата си ключов екип и е разписал 

техните задължения.  

 Представил е мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. 

 На всеки един ключов експерт поотделно са разписани ясно задълженията при 

изпълнение на обществената поръчка.  

 При описанието на вътрешния контрол участникът се спира на механизмите за 

осъществяване на вътрешния контрол.  

 Основно се описва мониторинга, където се посочат основните задачи.  

 Показаната схема на контрол е приемлива и съвпада с общата философия за 

осъществяване на вътрешния мониторинг.  

 Посочено е кой ще носи основната отговорност при изпълнение на поръчката, като са 

посочени и какви са конкретните отговорности на останалите членове на ключовия екип.  

 Посочени са целите и по какъв начин ще се постигнат, като се изброяват дейности 

свързани с условията в екипа и начина на комуникация.  

 Така предложения вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение на 

договорираните обекти.  

 Представени са критериите за контрол, методите, контрола по отношение на 

цялостната дейност от подписване на договора до реализиране на строителството и неговото 

предаване както и вътрешния контрол в екипа за строителен надзор.  

 Предложеният механизъм за вътрешен контрол е достатъчно задълбочен.  

 Предложил е реални мерки за контрол на доставката на материалите, тяхното влагане 

(от склад и при директна доставка), тестове, както и разпределение на отговорностите по 

този контрол между експертите.  

 В техническото предложение, комисията установи липса на информация, в т.ч. и на 

каквато и да било конкретика по отношение на обосновката за приложимостта и полезността 

на използваните ресурси при обвързването им с изпълнението на отделните видове 

дейности, 

 Въпреки че предложението на участника съдържа информация за части от двете 

обстоятелства, обосноваващи присъждането на допълнителен брой точки, при извършването 

на сравнителен анализ с предложенията на останалите участници, Комисията констатира, че 

настоящото предложение по конкретната обособена позиция, има и пропуски в частта 

„дефиниране на задълженията на ключовия екип на ниво отделна задача”, изразяващи се в 

невъзможността на членовете да проследят еднозначно изпълнението на всяко едно 

задължение на изпълнителския екип от начало до край с разписан измерим резултат, чието 

постигане на гарантира качественото изпълнение на отделния вид дейност. 



  

 

 С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 26.03.2019г. в 

12:30ч. и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участниците по 

съответната обособена позиция, както и да направи окончателно класиране на представените 

оферти, на следващо заседание на комисията, което ще се проведе на 29.03.2019г. от 11:00ч. 

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на предложените за отстраняване 

участници няма да бъдат отворени, разгледани и оценени. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Катя Симеонова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Катрин Михайлова/ 

4.   /П/  /Рая Иванова/ 

5.   /П/  /инж. Васил Василев/ 

6.   /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни. 


