
1 

            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, 25.11.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-534/10.07.2019г. на зам.-кмета 

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

процедура с Решение № ОП-9/29.05.2019г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционния проект, 

упражняване на строителен надзор по проекти на Община Ботевград по процедура 

„Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, в 

състав:  

 

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

          ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катрин Михайлова – Пенчева – Юрисконсулт; 

2. Петко Петков – Гл. специалист „Контрол по строителството и опер. 

дейност, въвеждане в експл. и  паспортизация на строежи”; 

3. Катя Симеонова – Гл. експерт „Управление на проекти“ 

4. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“; 

5. инж. Митко Тодорин – Гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“; 

6. Ева Нишева – Патева – Гл. експерт „Опазване на околната среда и 

отпадъците“; 

7. Ирена Драганова – Мл. експерт „Общинска собственост“; 

8. инж. Ирена Илиева – Гл. експерт НС и ТИ; 

9. инж. Васил Василев – ВИД Началник отдел „Териториално и селищно 

устросйтво“; 

10. Николай Николов – Началник отдел ПНО; 

 

Резервни членове:  

1. Таня Накова – Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“, 

 се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да отвори, разгледа и 

обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 

04.11.2019г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 04.11.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им пощи, 

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

От основния състав на комисията отсъстваха Катрин Михайлова – Пенчева – 

Юрисконсулт и инж. Ирена Илиева – Гл. експерт НС и ТИ, като до избора на изпълнител в 

горецитираната обществена поръчка, същите се заместиха от резервни членове Таня Накова – Гл. 

експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ и Стефани Кръстева - Мл. експерт 

„Обществени поръчки, търгове и конкурси“.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. ЕТ „НИКА – НИНА ХРИСТОВА“ – вх. №5300-1195(1)14.11.2019г. – за обособена 

позиция №1 

2. „Технострой – Инвестконсулт“ ЕООД – вх.№5300-1195(2)/15.11.2019г. - за обособени 

позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6  
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3. Обединение „Алфа М-Рубикон“ – вх. №5300-1195(3)/18.11.2019г. – за обособена 

позиция №6  

4. Обединение „Алфа М-Рубикон“ – вх. №5300-1195(4)/18.11.2019г. – за обособена 

позиция №5 

5. Обединение „Алфа М-Рубикон“ – вх. №5300-1195(5)/18.11.2019г. – за обособена 

позиция №4 

6. Обединение „Алфа М-Рубикон“ – вх. №5300-1195(6)/18.11.2019г. – за обособена 

позиция №3 

7. Обединение „Алфа М-Рубикон“ – вх. №5300-1195(7)/18.11.2019г. – за обособена 

позиция №2 

8. Обединение „Алфа М-Рубикон“ – вх. №5300-1195(8)/18.11.2019г. – за обособена 

позиция №1 

9. „Икар Консулт“ АД – вх. №5300-1195(9)/18.11.2019г. – за обособени позиции №№ 3 и 5 

 

Няма допълнително представени документи от участник „Екип 123“ ЕООД за обособена 

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

позиция №5 и обособена позиция №6. С Протокол №2 от 04.11.2019г. 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 поставените 

изисквания на възложителя. Участникът е получил Протокол №2 от 04.11.2019г. на 13.11.2019г., 

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 20.11.2019г. До настоящия момент изисканите от участника 

документи не са получени в община Ботевград. С оглед на не представените допълнително 

изискани документи за участника не може да се установи съответствие с изискванията на 

възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, 

участник  „Екип 123“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата за 

обособена позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №3, обособена позиция 

№4, обособена позиция №5 и обособена позиция №6. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията 

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

възложителя, 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. ЕТ „НИКА – НИНА ХРИСТОВА“- 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.  

 В представения ЕЕДОП, комисията установи, че: 

 - в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление,  участникът отново е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на качество, с посочване на предметен обхват и срок на валидност 

на същия. 

В същото поле е декларирал, че може да представи сертификат, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за екологично управление, но 

отново не е посочил предметен обхват. Комисията направи справка в публичния регистър на 

сертифициращия орган посочен от участника, но не установи неговия обхват. 

 С оглед на констатираното и от допълнително представения ЕЕДОП, комисията не може 

да направи извода, че участникът отговаря на критериите за подбор относно минималните 

изисквания за технически и професионални способности, заложени в документацията за участие. 

Въз основа на тази констатация и на осн. чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с установено 
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несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на възложителя, 

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

участие в процедурата за обособена позиция №1. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не 

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

лично състояние и критериите за подбор, и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря 

ценовото предложение на същия. 

 

2. „Технострой – Инвестконсулт“ 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 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. 

 

► 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. 

 

► 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. 

 

► 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. 

 

► За Обособена позиция №5 

 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.   
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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 №6 

 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. 

 

3. Обединение „Алфа М-Рубикон“  – за обособена позиция №6  

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП от „Рубикон Инженеринг“ АД, 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 Обединение „Алфа М-Рубикон“ 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. Обединение „Алфа М-Рубикон“  – за обособена позиция №5  

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП от „Рубикон Инженеринг“ АД, 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 Обединение „Алфа М-Рубикон“ 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. 

 

5. Обединение „Алфа М-Рубикон“  – за обособена позиция №4 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП от „Рубикон Инженеринг“ АД, 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 Обединение „Алфа М-Рубикон“ 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. 

 

6. Обединение „Алфа М-Рубикон“  – за обособена позиция №3  

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП от „Рубикон Инженеринг“ АД, 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 Обединение „Алфа М-Рубикон“ отговаря на 

изискванията за критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага 



5 

 

на Възложителя участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение. 

 

7. Обединение „Алфа М-Рубикон“  – за обособена позиция №2  

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП от „Рубикон Инженеринг“ АД, 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 Обединение „Алфа М-Рубикон“ 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. Обединение „Алфа М-Рубикон“  – за обособена позиция №1 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП от „Рубикон Инженеринг“ АД, 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 Обединение „Алфа М-Рубикон“ 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. „Икар Консулт“ АД  
► 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. 

 

► За Обособена позиция №5 

 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 показатели П1 „Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“, съгласно 

Методиката за определяне на комплексна оценка, приложена в документацията за участие за 

съответната обособена позиция.  

 

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ООД  

► За Обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 
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документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и установи, 

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

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 7 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение към техническото предложение участникът представя предложение за 

изпълнението на обществената поръчка.  

Предложението на участника започва с представяне на експертния екип, отговорен за 

изпълнение предмета на поръчката, като са посочени поименно изискуемите експерти по части: 

„Архитектура“, „Строителни конструкции“, технически контрол по част „Конструктивна“, 

„Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт 

„Координатор по безопасност и здраве“ и/или длъжностно лице по БЗ,  експерт по част „ПУСО“. 

За всеки един от предложените експерти са посочени придобитата образователно-

квалификационна степен, информация за общия професионален опит, както и за специфичния 

професионален опит при изпълнение на дейности по извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – на стр. 2-38 от 

техническото предложение.  

На следващо място, от стр. 38 до стр. 44 са представени дейностите в обхвата на обществената 

поръчка съгласно техническите спецификации, които консултантът следва да изпълни. 

Участникът посочва, че за изпълнение предмета на поръчката ще бъдат създадени организация и 

система за управление и мониторинг на договора, които да спомогнат ефикасното 

администриране на договора и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.  

В табличен вид, на стр. 46-77 е направено разпределение на задачите и отговорностите на всеки 

един от предложените експерти – за всяка една дейност/задача от техническите спецификации са 

посочени отговорните за изпълнението й експерти, представени са очакваните резултати от 

действията на експертите.  

Предложението на участника продължава с описание на допълнителни задачи и  подзадачи, 

които ще изпълняват предложените експерти, като на експерта по част „Архитектура“ са 

вменени и функции на ръководител на екипа – от стр. 78 до стр. 87. 

На следващо място, на стр. 87-91 са представени мерки за обезпечаване присъствието на 

експертите на обектите, допълнителни отговорности на консултанта, упражняващ строителен 

надзор както и методологии за координация и комуникация с възложителя и други участници в 

инвестиционния процес.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 и 

2, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник „Ди Ви 

Консулт БГ“ ООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. А. Василева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 
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окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. П. Станчев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. М. Йорданова  

2 до 9 

вкл. 
2 

Изготвени оценки за 

съответствието на част 

„Конструктивна“ на осн. чл. 

142, ал. 10 ЗУТ – 7 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Кр. Попова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателни доклади – 2 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. Б. Железова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Б. Железова 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. П. Димитров 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Д. Касчиева 

2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД 

  
44  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 75 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада във втора /II-ра/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции 1 и 2, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 31 – 44 т., то на 
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същия участник следва да се присъдят 75 т. по показател П1. Предвид факта, че предложените 

експерти на участник „Ди Ви Консулт БГ“ ООД получават 44 т., то участникът получава 75 

точки по показател П1 за 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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 7 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение към техническото предложение участникът представя предложение за 

изпълнението на обществената поръчка.  

Предложението на участника започва с представяне на експертния екип, отговорен за 

изпълнение предмета на поръчката, като са посочени поименно изискуемите експерти по части: 

„Архитектура“, „Строителни конструкции“, технически контрол по част „Конструктивна“, 

„Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт 

„Координатор по безопасност и здраве“ и/или длъжностно лице по БЗ,  експерт по част „ПУСО“. 

За всеки един от предложените експерти са посочени придобитата образователно-

квалификационна степен, информация за общия професионален опит, както и за специфичния 

професионален опит при изпълнение на дейности по извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – на стр. 2-38 от 

техническото предложение.  

На следващо място, от стр. 38 до стр. 44 са представени дейностите в обхвата на обществената 

поръчка, които консултантът следва да изпълни съгласно техническите спецификации. 

Участникът посочва, че за изпълнение предмета на поръчката ще бъдат създадени организация и 

система за управление и мониторинг на договора, които да спомогнат ефикасното 

администриране на договора и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.  

В табличен вид, на стр. 46-77 е направено разпределение на задачите и отговорностите на всеки 

един от предложените експерти – за всяка една дейност/задача от техническите спецификации са 

посочени отговорните за изпълнението й експерти, представени са очакваните резултати от 

действията на експертите.  

Предложението на участника продължава с описание на допълнителни задачи и  подзадачи, 

които ще изпълняват предложените експерти, като на експерта по част „Архитектура“ са 

вменени и функции на ръководител на екипа – от стр. 78 до стр. 87. 

На следващо място, на стр. 87-91 са представени мерки за обезпечаване присъствието на 

експертите на обектите, допълнителни отговорности на консултанта, упражняващ строителен 

надзор както и методологии за координация и комуникация с възложителя и други участници в 

инвестиционния процес.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 и 

2, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  
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Експерти на участник „Ди Ви 

Консулт БГ“ ООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. А. Василева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. П. Станчев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. М. Йорданова  

2 до 9 

вкл. 
2 

Изготвени оценки за 

съответствието на част 

„Конструктивна“ на осн. чл. 

142, ал. 10 ЗУТ – 7 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Кр. Попова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателни доклади – 2 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. Б. Железова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Б. Железова 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. П. Димитров 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Д. Касчиева 

2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД 

  
44  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 
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показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 75 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада във втора /II-ра/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции 1 и 2, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 31 – 44 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 75 т. по показател П1. С оглед гореописаното, участникът 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД получава 75 точки по показател П1 за 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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 7 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение към техническото предложение участникът представя предложение за 

изпълнението на обществената поръчка.  

Предложението на участника започва с представяне на експертния екип, отговорен за 

изпълнение предмета на поръчката, като са посочени поименно изискуемите експерти по части: 

„Архитектура“, „Строителни конструкции“, технически контрол по част „Конструктивна“, 

„Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт „Координатор по 

безопасност и здраве“ и/или длъжностно лице по БЗ,  експерт по част „ПУСО“. За всеки един от 

предложените експерти са посочени придобитата образователно-квалификационна степен, 

информация за общия професионален опит, както и за специфичния професионален опит при 

изпълнение на дейности по извършване на оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор – на стр. 2-30 от техническото предложение.  

На следващо място, от стр. 30 до стр. 37 са представени дейностите в обхвата на обществената 

поръчка, които консултантът следва да изпълни съгласно техническите спецификации. 

Участникът посочва, че за изпълнение предмета на поръчката ще бъдат създадени организация и 

система за управление и мониторинг на договора, които да спомогнат ефикасното 

администриране на договора и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.  

В табличен вид, на стр. 38-64 е направено разпределение на задачите и отговорностите на всеки 

един от предложените експерти – за всяка една дейност/задача от техническите спецификации са 

посочени отговорните за изпълнението й експерти, представени са очакваните резултати от 

действията на експертите.  

Предложението на участника продължава с описание на допълнителни задачи и  подзадачи, 

които ще изпълняват предложените експерти – от стр. 65 до стр. 72, като на експерта по част 

„Архитектура“ са вменени и функции на ръководител на екипа. 

На следващо място, на стр. 73-76 са представени мерки за обезпечаване присъствието на 

експертите на обектите, допълнителни отговорности на консултанта, упражняващ строителен 

надзор както и методологии за координация и комуникация с възложителя и други участници в 

инвестиционния процес.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  
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 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник „Ди Ви 

Консулт БГ“ ООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. А. Василева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. П. Станчев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. М. Йорданова  

2 до 9 

вкл. 
2 

Изготвени оценки за 

съответствието на част 

„Конструктивна“ на осн. чл. 

142, ал. 10 ЗУТ – 7 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Кр. Попова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Б. Железова 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. П. Димитров 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Д. Касчиева 

2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД 

  
34  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 75 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада във втора /II-ра/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 



12 

 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 29 – 34 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 75 т. по показател П1. С оглед гореописаното, участникът 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД получава 75 точки по показател П1 за 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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 7 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение към техническото предложение участникът представя предложение за 

изпълнението на обществената поръчка.  

Предложението на участника започва с представяне на експертния екип, отговорен за 

изпълнение предмета на поръчката, като са посочени поименно изискуемите експерти по части: 

„Архитектура“, „Строителни конструкции“, технически контрол по част „Конструктивна“, 

„Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт „Координатор по 

безопасност и здраве“ и/или длъжностно лице по БЗ,  експерт по част „ПУСО“. За всеки един от 

предложените експерти са посочени придобитата образователно-квалификационна степен, 

информация за общия професионален опит, както и за специфичния професионален опит при 

изпълнение на дейности по извършване на оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор – на стр. 2-30 от техническото предложение.  

На следващо място, от стр. 30 до стр. 37 са представени дейностите в обхвата на обществената 

поръчка, които консултантът следва да изпълни съгласно техническите спецификации. 

Участникът посочва, че за изпълнение предмета на поръчката ще бъдат създадени организация и 

система за управление и мониторинг на договора, които да спомогнат ефикасното 

администриране на договора и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.  

В табличен вид, на стр. 38-64 е направено разпределение на задачите и отговорностите на всеки 

един от предложените експерти – за всяка една дейност/задача от техническите спецификации са 

посочени отговорните за изпълнението й експерти, представени са очакваните резултати от 

действията на експертите.  

Предложението на участника продължава с описание на допълнителни задачи и  подзадачи, 

които ще изпълняват предложените експерти – от стр. 65 до стр. 72, като на експерта по част 

„Архитектура“ са вменени и функции на ръководител на екипа. 

На следващо място, на стр. 73-76 са представени мерки за обезпечаване присъствието на 

експертите на обектите, допълнителни отговорности на консултанта, упражняващ строителен 

надзор както и методологии за координация и комуникация с възложителя и други участници в 

инвестиционния процес.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  
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Експерти на участник „Ди Ви 

Консулт БГ“ ООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. А. Василева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. П. Станчев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. М. Йорданова  

2 до 9 

вкл. 
2 

Изготвени оценки за 

съответствието на част 

„Конструктивна“ на осн. чл. 

142, ал. 10 ЗУТ – 7 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Кр. Попова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Б. Железова 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. П. Димитров 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Д. Касчиева 

2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД 

  
34  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 75 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада във втора /II-ра/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 29 – 34 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 75 т. по показател П1. С оглед гореописаното, участникът 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД получава 75 точки по показател П1 за обособена позиция 4.  
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► За Обособена позиция №5: 

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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 7 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение към техническото предложение участникът представя предложение за 

изпълнението на обществената поръчка.  

Предложението на участника започва с представяне на експертния екип, отговорен за 

изпълнение предмета на поръчката, като са посочени поименно изискуемите експерти по части: 

„Архитектура“, „Строителни конструкции“, технически контрол по част „Конструктивна“, 

„Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт „Координатор по 

безопасност и здраве“ и/или длъжностно лице по БЗ,  експерт по част „ПУСО“. За всеки един от 

предложените експерти са посочени придобитата образователно-квалификационна степен, 

информация за общия професионален опит, както и за специфичния професионален опит при 

изпълнение на дейности по извършване на оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор – на стр. 2-30 от техническото предложение.  

На следващо място, от стр. 30 до стр. 37 са представени дейностите в обхвата на обществената 

поръчка, които консултантът следва да изпълни съгласно техническите спецификации. 

Участникът посочва, че за изпълнение предмета на поръчката ще бъдат създадени организация и 

система за управление и мониторинг на договора, които да спомогнат ефикасното 

администриране на договора и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.  

В табличен вид, на стр. 38-64 е направено разпределение на задачите и отговорностите на всеки 

един от предложените експерти – за всяка една дейност/задача от техническите спецификации са 

посочени отговорните за изпълнението й експерти, представени са очакваните резултати от 

действията на експертите.  

Предложението на участника продължава с описание на допълнителни задачи и  подзадачи, 

които ще изпълняват предложените експерти – от стр. 65 до стр. 72, като на експерта по част 

„Архитектура“ са вменени и функции на ръководител на екипа. 

На следващо място, на стр. 73-76 са представени мерки за обезпечаване присъствието на 

експертите на обектите, допълнителни отговорности на консултанта, упражняващ строителен 

надзор както и методологии за координация и комуникация с възложителя и други участници в 

инвестиционния процес.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник „Ди Ви 

Консулт БГ“ ООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 
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Експерт по част „Архитектура“ 

арх. А. Василева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. П. Станчев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. М. Йорданова  

2 до 9 

вкл. 
2 

Изготвени оценки за 

съответствието на част 

„Конструктивна“ на осн. чл. 

142, ал. 10 ЗУТ – 7 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Кр. Попова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Б. Железова 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. П. Димитров 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Д. Касчиева 

2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД 

  
34  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 75 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада във втора /II-ра/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 29 – 34 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 75 т. по показател П1. С оглед гореописаното, участникът 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД получава 75 точки по показател П1 за обособена позиция 5.  

 

► За Обособена позиция №6: 

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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 
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В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 7 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение към техническото предложение участникът представя предложение за 

изпълнението на обществената поръчка.  

Предложението на участника започва с представяне на експертния екип, отговорен за 

изпълнение предмета на поръчката, като са посочени поименно изискуемите експерти по части: 

„Архитектура“, „Строителни конструкции“, технически контрол по част „Конструктивна“, 

„Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт „Координатор по 

безопасност и здраве“ и/или длъжностно лице по БЗ,  експерт по част „ПУСО“. За всеки един от 

предложените експерти са посочени придобитата образователно-квалификационна степен, 

информация за общия професионален опит, както и за специфичния професионален опит при 

изпълнение на дейности по извършване на оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор – на стр. 2-30 от техническото предложение.  

На следващо място, от стр. 30 до стр. 37 са представени дейностите в обхвата на обществената 

поръчка, които консултантът следва да изпълни съгласно техническите спецификации. 

Участникът посочва, че за изпълнение предмета на поръчката ще бъдат създадени организация и 

система за управление и мониторинг на договора, които да спомогнат ефикасното 

администриране на договора и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.  

В табличен вид, на стр. 38-62 е направено разпределение на задачите и отговорностите на всеки 

един от предложените експерти – за всяка една дейност/задача от техническите спецификации са 

посочени отговорните за изпълнението й експерти, представени са очакваните резултати от 

действията на експертите.  

Предложението на участника продължава с описание на допълнителни задачи и  подзадачи, 

които ще изпълняват предложените експерти – от стр. 63 до стр. 70, като на експерта по част 

„Архитектура“ са вменени и функции на ръководител на екипа. 

На следващо място, на стр. 71-74 са представени мерки за обезпечаване присъствието на 

експертите на обектите, допълнителни отговорности на консултанта, упражняващ строителен 

надзор както и методологии за координация и комуникация с възложителя и други участници в 

инвестиционния процес.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник „Ди Ви 

Консулт БГ“ ООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. А. Василева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 
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Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. П. Станчев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. М. Йорданова  

2 до 9 

вкл. 
2 

Изготвени оценки за 

съответствието на част 

„Конструктивна“ на осн. чл. 

142, ал. 10 ЗУТ – 7 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Кр. Попова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Б. Железова 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 3 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. П. Димитров 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр., извадка от 

окончателен доклад – 1 бр., 

извадка от комплексен доклад 

– 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Д. Касчиева 

2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Д. Касчиева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД 

  
34  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 75 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада във втора /II-ра/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 29 – 34 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 75 т. по показател П1. С оглед гореописаното, участникът 

„Ди Ви Консулт БГ“ ООД получава 75 точки по показател П1 за обособена позиция 6.  

 

2. „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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект 

от Възложителя.  
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В отделно Приложение № 1 към техническото предложение участникът представя „Предложение 

за изпълнението на оценката на съответствието и строителния надзор“.  

На първо място са описани поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, 

„Конструктивна“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, 

Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт по безопасност и 

здраве/„Координатор по безопасност и здраве“, експерт по част „ПУСО“. За всеки един от тях е 

представена информация за придобитата образователно-квалификационна степен, както и за 

наличния специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор (на стр. 3 до 29).  

 На следващо място са описани отговорностите и задачите на консултанта по извършване 

на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на строителен 

надзор съобразно техническите спецификации към процедурата. Направено е описание на 

дейностите, които ще контролира консултантът при упражняване на строителен надзор за 

изпълнение на СМР на петте сгради в обхвата на обособената позиция, като са описани 

задължителните мерки от енергийните обследвания, както и задължителните и препоръчителни 

мерки от техническите им паспорти /стр. 33-57/.  

Направено е описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР, 

като са посочени основните дейности и задачи при изпълнение на СМР, описани са контролните 

механизми при изпълнение на дейностите, както и приложимите документи, които следва да се 

съставят/изготвят на всеки един етап - от стр. 57 до стр. 78. На стр. 79 - 86 е направено описание 

на дейностите по текущ мониторинг, както и на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол от страна на консултанта, упражняващ строителен надзор, в тази част от техническото 

предложение на участника са представени и задачите и отговорностите на експерт Технически 

контрол по част „Конструктивна“ - на стр. 82, както и на експерт по част „Контрол на 

качеството“ – на стр. 85. В табличен вид са посочени материалите и технологичното оборудване, 

подлежащи на предварително съгласуване и последващ контрол на влагането. Описани са 

техническите изисквания на различните типове строителни продукти, както и стандартите, на 

които следва да отговарят, като е представен метод за работа при установяване несъответствие 

на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта /стр. 91-101/.  

На следващо място в техническото предложение на участника, на стр. 101-106 са представени 

мерки и начини за осигуряване на качество, описани са методи за упражняване на контрол за 

качеството, вкл. контрол на влаганите материали и окомплектовки, контрол на работната среда, 

контрол на специалните процеси, контрол на качеството на строителната продукция. На стр. 106-

108 са посочени изисквания и дейности, свързани с осъществяване на контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Представени са организация, подход и методология, 

включващи вътрешен контрол – посочени са дейности по управление изпълнението на договора 

чрез разработената „система за управление на проекти, посочени са мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол (от стр. 112 до стр. 117), като е направено описание на 

ролите и отговорностите на служителите по отношение на вътрешния контрол, представени са 

основните компоненти на вътрешния контрол, описани са петте компонента на вътрешния 

контрол – контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и 

комуникация и мониторинг.  

Техническото предложение на участника продължава с органиграма, в която е представена 

организационната структура. На следващо място е направено разпределение на експертния 

състав и са описани отговорностите на отделните експерти, които ще участват в процеса на 

контрол на изпълняваните дейности.  

В табличен вид на стр. 121-140 са представени отговорностите и задачите на изискуемите 

експерти съгласно изискванията на чл. 142, чл. 169 от ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001 г., както и 

резултатите от действията на експертите. Отново в табличен вид на стр. 140-149 е направено 

разпределение на експертите от надзорния екип с описание на отговорностите на всеки от тях 

съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, представени са резултатите от действията на експертите.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на отговорностите на екипа 

от експерти във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация и посочване на съдържанието на 

окончателния доклад за установяване годността за въвеждане в експлоатация на строежа (стр. 

149-151).  
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На следващо място, на стр. 151-162 е направено описание на отговорностите и задачите на 

следните експерти – ръководител екип, експерт „Конструкции“, експерт „Архитектура“, експерт 

„ВиК“, експерт „Електро“, експерт „ОВК и ЕЕ“ (един и същи експерт е предложен и по двете 

части), експерт „Пожарна безопасност“, експерт „Координатор безопасност и здраве“, на когото 

са вменени и допълнителни функции като експерт „Контрол на качеството“, както и на 

допълнително предложените от участника експерти еколог, ландшафтен архитект, експерт, 

отговорен за комуникацията, за контрола на изпълнение. На стр. 162-165 са представени 

допълнителни отговорности на целия надзорен екип.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на форми на комуникация и 

консултации с екипа на Възложителя, взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници 

при изпълнение на поръчката, стратегия за контрол на видовете СМР и последователност на 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация, описание на 

документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнение на строежа (стр. 

165-178).  

Като отделен раздел, озаглавен „Друга информация“, от стр. 179 до стр. 201 е направен подробен 

анализ на рисковете, свързани с изпълнението на договора за осъществяване на строителен 

надзор на обекта, като е представена матрица на рисковете и са посочени мерки за преодоляване 

на различните видове рискове.  

  Към техническото предложение са приложени копия от дипломи, удостоверения за 

правоспособност, удостоверения за преминати курсове на обучение, както и документални 

доказателства за специфичен професионален опит за всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 и 

2, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Г. Кирков 

 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Г. Гаврилов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. И. Георгиев  

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. С. Цветков 
10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

комплексни доклади – 5 бр.  

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Хр. Бъчваров 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 
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бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. Вл. Канев 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 4 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Вл. Канев 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

окончателни доклади – 4 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Иванов 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Хр. Васков 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Арсенов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

  

50  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в I-ва скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции 1 и 2, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 45 – 50 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, 

участникът „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД получава 100 точки по показател П1 за 

обособена позиция 1.  

 
3. „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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект 

от Възложителя.  

В отделно Приложение № 1 към техническото предложение участникът представя „Предложение 

за изпълнението на оценката на съответствието и строителния надзор“.  

На първо място са описани поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, 
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„Конструктивна“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, 

Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт по безопасност и 

здраве/„Координатор по безопасност и здраве“, експерт по част „ПУСО“. За всеки един от тях е 

представена информация за придобитата образователно-квалификационна степен, както и за 

наличния специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор (стр. 3-29).  

 На следващо място на стр. 29-34 са описани отговорностите и задачите на консултанта по 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на 

строителен надзор съобразно техническите спецификации към процедурата. Направено е 

описание на дейностите, които консултантът ще контролира при упражняване на строителен 

надзор за изпълнение на СМР на четирите сгради в обхвата на обособената позиция, като са 

описани задължителните мерки от енергийните обследвания, както и задължителните и 

препоръчителни мерки от техническите им паспорти – от стр. 34 до стр. 52.  

Направено е описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР, 

като са посочени основните дейности и задачи при изпълнение на СМР, описани са контролните 

механизми при изпълнение на дейностите, както и приложимите документи, които следва да се 

съставят/изготвят на всеки един етап - от стр. 53 до стр. 73. На стр. 74 - 81 е направено описание 

на дейностите по текущ мониторинг, както и на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол от страна на консултанта, упражняващ строителен надзор, в тази част от техническото 

предложение на участника са представени и задачите и отговорностите на експерт Технически 

контрол по част „Конструктивна“ - на стр. 77, както и на експерт по част ‚Контрол на 

качеството“ – на стр. 80. В табличен вид са посочени материалите и технологичното оборудване, 

подлежащи на предварително съгласуване и последващ контрол на влагането. Описани са 

техническите изисквания на различните типове строителни продукти, както и стандартите, на 

които следва да отговарят, като е представен метод за работа при установяване несъответствие 

на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта /стр. 86-96/.  

На следващо място в техническото предложение на участника, на стр. 96-101 са представени 

мерки и начини за осигуряване на качество, описани са методи за упражняване на контрол за 

качеството, вкл. контрол на влаганите материали и окомплектовки, контрол на работната среда, 

контрол на специалните процеси, контрол на качеството на строителната продукция. На стр. 101-

103 са посочени изисквания и дейности, свързани с осъществяване на контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Представени са организация, подход и методология, 

включващи вътрешен контрол – посочени са дейности по управление изпълнението на договора 

чрез разработената „система за управление на проекти, посочени са мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол (от стр. 103 до стр. 112), като е направено описание на 

ролите и отговорностите на служителите по отношение на вътрешния контрол, представени са 

основните пет компонента на вътрешния контрол – контролна среда, управление на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг.  

Техническото предложение на участника продължава с органиграма, в която е представена 

организационната структура. На следващо място е направено разпределение на експертния 

състав и са описани отговорностите на отделните експерти, които ще участват в процеса на 

контрол на изпълняваните дейности.  

В табличен вид на стр. 116-135 са представени отговорностите и задачите на изискуемите 

експерти съгласно изискванията на чл. 142, чл. 169 от ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001 г., както и 

резултатите от действията на експертите. Отново в табличен вид на стр. 135-144 е направено 

разпределение на експертите от надзорния екип с описание на отговорностите на всеки от тях 

съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, представени са резултатите от действията на експертите.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на отговорностите на екипа 

от експерти във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация и посочване на съдържанието на 

окончателния доклад за установяване годността за въвеждане в експлоатация на строежа (стр. 

144-147).  

На следващо място, на стр. 147-157 е направено описание на отговорностите и задачите на 

следните експерти – ръководител екип, експерт „Конструкции“, експерт „Архитектура“, експерт 

„ВиК“, експерт „Електро“, експерт „ОВК и ЕЕ“ (един и същи експерт е предложен и по двете 

части), експерт „Пожарна безопасност“, експерт „Координатор безопасност и здраве“, на когото 
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са вменени и допълнителни функции като експерт „Контрол на качеството“, както и на 

допълнително предложените от участника експерти еколог, ландшафтен архитект, експерт, 

отговорен за комуникацията, за контрола на изпълнение. На стр. 157-160 са представени 

допълнителни отговорности на целия надзорен екип съобразно действащата нормативна уредба.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на форми на комуникация и 

консултации с екипа на Възложителя, взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници 

при изпълнение на поръчката, стратегия за контрол на видовете СМР и последователност на 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация, описание на 

документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнение на строежа (стр. 

160-173).  

Като отделен раздел, озаглавен „Друга информация“, от стр. 174 до стр. 196 е направен подробен 

анализ на рисковете, свързани с изпълнението на договора за осъществяване на строителен 

надзор на обекта, като е представена матрица на рисковете и са посочени мерки за преодоляване 

на различните видове рискове.  

  Към техническото предложение са приложени копия от дипломи, удостоверения за 

правоспособност, удостоверения за преминати курсове на обучение, както и документални 

доказателства за специфичен професионален опит за всеки един от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 и 

2, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Г. Кирков 

 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Г. Гаврилов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. И. Георгиев  

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. С. Цветков 
10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

комплексни доклади – 5 бр.  

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Хр. Бъчваров 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. Вл. Канев 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 
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от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 4 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Вл. Канев 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

окончателни доклади – 4 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Иванов 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Хр. Васков 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Арсенов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

  

50  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в I-ва скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции 1 и 2, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 45 – 50 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, 

участникът „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД получава 100 точки по показател П1 за 

обособена позиция 2.  

 

4. „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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект 

от Възложителя.  

В отделно Приложение № 1 към техническото предложение участникът представя „Предложение 

за изпълнението на оценката на съответствието и строителния надзор“.  

На първо място са описани поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, 

„Конструктивна“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Електро“, „Енергийна 

ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт по безопасност и здраве/„Координатор по 

безопасност и здраве“, експерт по част „ПУСО“. За всеки един от тях е представена информация 

за придобитата образователно-квалификационна степен, както и за наличния специфичен опит на 

експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или 
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упражняване на строителен надзор (стр. 3-23).  

 На следващо място на стр. 23-27 са описани отговорностите и задачите на консултанта по 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на 

строителен надзор съобразно техническите спецификации към процедурата. Направено е 

описание на дейностите, които консултантът ще контролира при упражняване на строителен 

надзор за изпълнение на СМР на трите сгради в обхвата на обособената позиция, като са описани 

задължителните мерки от енергийните обследвания, както и задължителните и препоръчителни 

мерки от техническите им паспорти – от стр. 28 до стр. 42.  

Направено е описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР, 

като са посочени основните дейности и задачи при изпълнение на СМР, описани са контролните 

механизми при изпълнение на дейностите, както и приложимите документи, които следва да се 

съставят/изготвят на всеки един етап - от стр. 42 до стр. 63. На стр. 64 - 71 е направено описание 

на дейностите по текущ мониторинг, както и на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол от страна на консултанта, упражняващ строителен надзор, като в тази част от 

техническото предложение на участника допълнително са представени и задачите и 

отговорностите на експерт Технически контрол по част „Конструктивна“ - на стр. 67 и експерт 

по контрол на качеството – на стр. 70. В табличен вид са посочени материалите и 

технологичното оборудване, подлежащи на предварително съгласуване и последващ контрол на 

влагането. Описани са техническите изисквания на различните типове строителни продукти, 

както и стандартите, на които следва да отговарят, като е представен метод за работа при 

установяване несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 

проекта /стр. 76-86/.  

На следващо място в техническото предложение на участника, на стр. 86-91 са представени 

мерки и начини за осигуряване на качество, описани са методи за упражняване на контрол за 

качеството, вкл. контрол на влаганите материали и окомплектовки, контрол на работната среда, 

контрол на специалните процеси, контрол на качеството на строителната продукция. На стр. 91-

93 са посочени изисквания и дейности, свързани с осъществяване на контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Представени са организация, подход и методология, 

включващи вътрешен контрол – посочени са дейности по управление изпълнението на договора 

чрез разработената „система за управление на проекти, посочени са мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол (от стр. 93 до стр. 102), като е направено описание на ролите 

и отговорностите на служителите по отношение на вътрешния контрол, представени са 

основните пет компонента на вътрешния контрол – контролна среда, управление на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг.  

Техническото предложение на участника продължава с органиграма, в която е представена 

организационната структура. На следващо място е направено разпределение на експертния 

състав и са описани отговорностите на отделните експерти, които ще участват в процеса на 

контрол на изпълняваните дейности.  

В табличен вид на стр. 106-125 са представени отговорностите и задачите на изискуемите 

експерти съгласно изискванията на чл. 142, чл. 169 от ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001 г., както и 

резултатите от действията на експертите. Отново в табличен вид на стр. 125-134 е направено 

разпределение на експертите от надзорния екип с описание на отговорностите на всеки от тях 

съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, представени са резултатите от действията на експертите.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на отговорностите на екипа 

от експерти във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация и посочване на съдържанието на 

окончателния доклад за установяване годността за въвеждане в експлоатация на строежа (стр. 

134-137).  

На следващо място, на стр. 137-147 е направено описание на отговорностите и задачите на 

следните експерти – ръководител екип, експерт „Конструкции“, експерт „Архитектура“, 

допълнително предложен експерт „ВиК“, експерт „Електро“, експерт „ЕЕ“, на когото са вменени 

допълнителни функции на експерт „ОВК“ , експерт „Пожарна безопасност“, експерт 

„Координатор безопасност и здраве“, на когото също са вменени и допълнителни функции като 

експерт „Контрол на качеството на вложените материали“, както и на предложените от 

участника допълнителни експерти: еколог, ландшафтен архитект, експерт, отговорен за 

комуникацията, за контрола на изпълнение. На стр. 147-150 са представени допълнителни 
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отговорности на целия надзорен екип съобразно действащата нормативна уредба.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на форми на комуникация и 

консултации с екипа на Възложителя, взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници 

при изпълнение на поръчката, стратегия за контрол на видовете СМР и последователност на 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация, описание на 

документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнение на строежа (стр. 

150-164).  

Като отделен раздел, озаглавен „Друга информация“, от стр. 164 до стр. 186 е направен подробен 

анализ на рисковете, свързани с изпълнението на договора за осъществяване на строителен 

надзор на обекта, като е представена матрица на рисковете и са посочени мерки за преодоляване 

на различните видове рискове.  

  Към техническото предложение са приложени копия от дипломи, удостоверения за 

правоспособност, удостоверения за преминати курсове на обучение, както и документални 

доказателства за специфичен професионален опит за всеки един от предложените експерти.  

След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Г. Кирков 

 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Г. Гаврилов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. И. Георгиев  

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. С. Цветков 
10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

комплексни доклади – 5 бр.  

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Вл. Канев 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

окончателни доклади – 4 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Иванов 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 
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Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Хр. Васков 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Арсенов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

  

40  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в I-ва скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. Предложеният екип от експерти 

получава 40 точки за неговата професионална компетентност, поради което участникът 

„Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД получава 100 точки по показател П1 за обособена позиция 

3.  

5. „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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект 

от Възложителя.  

В отделно Приложение № 1 към техническото предложение участникът представя „Предложение 

за изпълнението на оценката на съответствието и строителния надзор“.  

На първо място са описани поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, 

„Конструктивна“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Електро“, „Енергийна 

ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт по безопасност и здраве/„Координатор по 

безопасност и здраве“, експерт по част „ПУСО“. За всеки един от тях е представена информация 

за придобитата образователно-квалификационна степен, както и за наличния специфичен опит на 

експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или 

упражняване на строителен надзор (стр. 3-23).  

 На следващо място на стр. 23-27 са описани отговорностите и задачите на консултанта по 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на 

строителен надзор съобразно техническите спецификации към процедурата. Направено е 

описание на дейностите, които консултантът ще контролира при упражняване на строителен 

надзор за изпълнение на СМР на трите сгради в обхвата на обособената позиция, като са описани 

задължителните мерки от енергийните обследвания, както и задължителните и препоръчителни 

мерки от техническите им паспорти – от стр. 28 до стр. 42.  

Направено е описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР, 

като са посочени основните дейности и задачи при изпълнение на СМР, описани са контролните 

механизми при изпълнение на дейностите, както и приложимите документи, които следва да се 

съставят/изготвят на всеки един етап - от стр. 42 до стр. 63. На стр. 63 - 70 е направено описание 

на дейностите по текущ мониторинг, както и на дейностите, подлежащи на съгласуване и 
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контрол от страна на консултанта, упражняващ строителен надзор, като в тази част от 

техническото предложение на участника допълнително са представени и задачите и 

отговорностите на експерт Технически контрол по част „Конструктивна“ - на стр. 66 и експерт 

по контрол на качеството – на стр. 70. В табличен вид са посочени материалите и 

технологичното оборудване, подлежащи на предварително съгласуване и последващ контрол на 

влагането. Описани са техническите изисквания на различните типове строителни продукти, 

както и стандартите, на които следва да отговарят, като е представен метод за работа при 

установяване несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 

проекта /стр. 76-86/.  

На следващо място в техническото предложение на участника, на стр. 86-91 са представени 

мерки и начини за осигуряване на качество, описани са методи за упражняване на контрол за 

качеството, вкл. контрол на влаганите материали и окомплектовки, контрол на работната среда, 

контрол на специалните процеси, контрол на качеството на строителната продукция. На стр. 91-

93 са посочени изисквания и дейности, свързани с осъществяване на контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Представени са организация, подход и методология, 

включващи вътрешен контрол – посочени са дейности по управление изпълнението на договора 

чрез разработената „система за управление на проекти, посочени са мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол (от стр. 93 до стр. 102), като е направено описание на ролите 

и отговорностите на служителите по отношение на вътрешния контрол, представени са 

основните пет компонента на вътрешния контрол – контролна среда, управление на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг.  

Техническото предложение на участника продължава с органиграма, в която е представена 

организационната структура. На следващо място е направено разпределение на експертния 

състав и са описани отговорностите на отделните експерти, които ще участват в процеса на 

контрол на изпълняваните дейности.  

В табличен вид на стр. 106-125 са представени отговорностите и задачите на изискуемите 

експерти съгласно изискванията на чл. 142, чл. 169 от ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001 г., както и 

резултатите от действията на експертите. Отново в табличен вид на стр. 125-134 е направено 

разпределение на експертите от надзорния екип с описание на отговорностите на всеки от тях 

съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, представени са резултатите от действията на експертите.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на отговорностите на екипа 

от експерти във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация и посочване на съдържанието на 

окончателния доклад за установяване годността за въвеждане в експлоатация на строежа (стр. 

134-137).  

На следващо място, на стр. 137-147 е направено описание на отговорностите и задачите на 

следните експерти – ръководител екип, експерт „Конструкции“, експерт „Архитектура“, 

допълнително предложен експерт „ВиК“, експерт „Електро“, експерт „ЕЕ“, на когото са вменени 

допълнителни функции на експерт „ОВК“ , експерт „Пожарна безопасност“, експерт 

„Координатор безопасност и здраве“, на когото също са вменени и допълнителни функции като 

експерт „Контрол на качеството на вложените материали“, както и на предложените от 

участника допълнителни експерти: еколог, ландшафтен архитект, експерт, отговорен за 

комуникацията, за контрола на изпълнение. На стр. 147-150 са представени допълнителни 

отговорности на целия надзорен екип съобразно действащата нормативна уредба.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на форми на комуникация и 

консултации с екипа на Възложителя, взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници 

при изпълнение на поръчката, стратегия за контрол на видовете СМР и последователност на 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация, описание на 

документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнение на строежа (стр. 

150-164).  

Като отделен раздел, озаглавен „Друга информация“, от стр. 164 до стр. 186 е направен подробен 

анализ на рисковете, свързани с изпълнението на договора за осъществяване на строителен 

надзор на обекта, като е представена матрица на рисковете и са посочени мерки за преодоляване 

на различните видове рискове.  

  Към техническото предложение са приложени копия от дипломи, удостоверения за 

правоспособност, удостоверения за преминати курсове на обучение, както и документални 
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доказателства за специфичен професионален опит за всеки един от предложените експерти.  

След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Г. Кирков 

 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Г. Гаврилов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. И. Георгиев  

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. С. Цветков 
10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

комплексни доклади – 5 бр.  

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Вл. Канев 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

окончателни доклади – 4 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Иванов 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Хр. Васков 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Арсенов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

  

40  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 
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показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в I-ва скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. Предложеният екип от експерти 

получава 40 точки за неговата професионална компетентност, поради което участникът 

„Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД получава 100 точки по показател П1 за обособена позиция 

4. 

 
6. „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД - за обособена позиция №5: 

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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект 

от Възложителя.  

В отделно Приложение № 1 към техническото предложение участникът представя „Предложение 

за изпълнението на оценката на съответствието и строителния надзор“.  

На първо място са описани поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, 

„Конструктивна“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Електро“, „Енергийна 

ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт по безопасност и здраве/„Координатор по 

безопасност и здраве“, експерт по част „ПУСО“. За всеки един от тях е представена информация 

за придобитата образователно-квалификационна степен, както и за наличния специфичен опит на 

експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или 

упражняване на строителен надзор (стр. 3-23).  

 На следващо място на стр. 23-27 са описани отговорностите и задачите на консултанта по 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на 

строителен надзор съобразно техническите спецификации към процедурата. Направено е 

описание на дейностите, които консултантът ще контролира при упражняване на строителен 

надзор за изпълнение на СМР на трите сгради в обхвата на обособената позиция, като са описани 

задължителните мерки от енергийните обследвания, както и задължителните и препоръчителни 

мерки от техническите им паспорти – от стр. 28 до стр. 42.  

Направено е описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР, 

като са посочени основните дейности и задачи при изпълнение на СМР, описани са контролните 

механизми при изпълнение на дейностите, както и приложимите документи, които следва да се 

съставят/изготвят на всеки един етап - от стр. 42 до стр. 63. На стр. 64 - 71 е направено описание 

на дейностите по текущ мониторинг, както и на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол от страна на консултанта, упражняващ строителен надзор, като в тази част от 

техническото предложение на участника допълнително са представени и задачите и 

отговорностите на експерт Технически контрол по част „Конструктивна“ - на стр. 67 и експерт 

по контрол на качеството – на стр. 70. В табличен вид са посочени материалите и 

технологичното оборудване, подлежащи на предварително съгласуване и последващ контрол на 

влагането. Описани са техническите изисквания на различните типове строителни продукти, 

както и стандартите, на които следва да отговарят, като е представен метод за работа при 

установяване несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 

проекта /стр. 76-86/.  

На следващо място в техническото предложение на участника, на стр. 86-91 са представени 

мерки и начини за осигуряване на качество, описани са методи за упражняване на контрол за 

качеството, вкл. контрол на влаганите материали и окомплектовки, контрол на работната среда, 
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контрол на специалните процеси, контрол на качеството на строителната продукция. На стр. 91-

93 са посочени изисквания и дейности, свързани с осъществяване на контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Представени са организация, подход и методология, 

включващи вътрешен контрол – посочени са дейности по управление изпълнението на договора 

чрез разработената „система за управление на проекти, посочени са мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол (от стр. 93 до стр. 102), като е направено описание на ролите 

и отговорностите на служителите по отношение на вътрешния контрол, представени са 

основните пет компонента на вътрешния контрол – контролна среда, управление на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг.  

Техническото предложение на участника продължава с органиграма, в която е представена 

организационната структура. На следващо място е направено разпределение на експертния 

състав и са описани отговорностите на отделните експерти, които ще участват в процеса на 

контрол на изпълняваните дейности.  

В табличен вид на стр. 106-125 са представени отговорностите и задачите на изискуемите 

експерти съгласно изискванията на чл. 142, чл. 169 от ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001 г., както и 

резултатите от действията на експертите. Отново в табличен вид на стр. 125-134 е направено 

разпределение на експертите от надзорния екип с описание на отговорностите на всеки от тях 

съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, представени са резултатите от действията на експертите.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на отговорностите на екипа 

от експерти във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация и посочване на съдържанието на 

окончателния доклад за установяване годността за въвеждане в експлоатация на строежа (стр. 

134-137).  

На следващо място, на стр. 137-147 е направено описание на отговорностите и задачите на 

следните експерти – ръководител екип, експерт „Конструкции“, експерт „Архитектура“, 

допълнително предложен експерт „ВиК“, експерт „Електро“, експерт „ЕЕ“, на когото са вменени 

допълнителни функции на експерт „ОВК“ , експерт „Пожарна безопасност“, експерт 

„Координатор безопасност и здраве“, на когото също са вменени и допълнителни функции като 

експерт „Контрол на качеството на вложените материали“, както и на предложените от 

участника допълнителни експерти: еколог, ландшафтен архитект, експерт, отговорен за 

комуникацията, за контрола на изпълнение. На стр. 147-150 са представени допълнителни 

отговорности на целия надзорен екип съобразно действащата нормативна уредба.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на форми на комуникация и 

консултации с екипа на Възложителя, взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници 

при изпълнение на поръчката, стратегия за контрол на видовете СМР и последователност на 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация, описание на 

документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнение на строежа (стр. 

150-164).  

Като отделен раздел, озаглавен „Друга информация“, от стр. 164 до стр. 186 е направен подробен 

анализ на рисковете, свързани с изпълнението на договора за осъществяване на строителен 

надзор на обекта, като е представена матрица на рисковете и са посочени мерки за преодоляване 

на различните видове рискове.  

  Към техническото предложение са приложени копия от дипломи, удостоверения за 

правоспособност, удостоверения за преминати курсове на обучение, както и документални 

доказателства за специфичен професионален опит за всеки един от предложените експерти.  

След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  
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Експерти на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Г. Кирков 

 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Г. Гаврилов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. И. Георгиев  

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. С. Цветков 
10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

комплексни доклади – 5 бр.  

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Вл. Канев 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

окончателни доклади – 4 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Иванов 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Хр. Васков 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Арсенов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

  

40  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в I-ва скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. Предложения екип от експерти 

получава 40 точки за неговата професионална компетентност, поради което участникът 
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„Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД получава  100 точки по показател П1 за обособена позиция 

5.  

7. „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД - за обособена позиция №6 

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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект 

от Възложителя.  

В отделно Приложение № 1 към техническото предложение участникът представя „Предложение 

за изпълнението на оценката на съответствието и строителния надзор“.  

На първо място са описани поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, 

„Конструктивна“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Електро“, „Енергийна 

ефективност“, „Пожарна безопасност“, експерт по безопасност и здраве/„Координатор по 

безопасност и здраве“, експерт по част „ПУСО“. За всеки един от тях е представена информация 

за придобитата образователно-квалификационна степен, както и за наличния специфичен опит на 

експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или 

упражняване на строителен надзор (стр. 3-23).  

 На следващо място на стр. 23-27 са описани отговорностите и задачите на консултанта по 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на 

строителен надзор съобразно техническите спецификации към процедурата. Направено е 

описание на дейностите, които консултантът ще контролира при упражняване на строителен 

надзор за изпълнение на СМР на четирите сгради в обхвата на обособената позиция, като са 

описани задължителните мерки от енергийните обследвания, както и задължителните и 

препоръчителни мерки от техническите им паспорти – от стр. 28 до стр. 49.  

Направено е описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР, 

като са посочени основните дейности и задачи при изпълнение на СМР, описани са контролните 

механизми при изпълнение на дейностите, както и приложимите документи, които следва да се 

съставят/изготвят на всеки един етап - от стр. 49 до стр. 69. На стр. 70 - 77 е направено описание 

на дейностите по текущ мониторинг, както и на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол от страна на консултанта, упражняващ строителен надзор, като в тази част от 

техническото предложение на участника допълнително са представени и задачите и 

отговорностите на експерт Технически контрол по част „Конструктивна“ - на стр. 73 и експерт 

по контрол на качеството – на стр. 76. В табличен вид са посочени материалите и 

технологичното оборудване, подлежащи на предварително съгласуване и последващ контрол на 

влагането. Описани са техническите изисквания на различните типове строителни продукти, 

както и стандартите, на които следва да отговарят, като е представен метод за работа при 

установяване несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 

проекта /стр. 82-92/.  

На следващо място в техническото предложение на участника, на стр. 92-97 са представени 

мерки и начини за осигуряване на качество, описани са методи за упражняване на контрол за 

качеството, вкл. контрол на влаганите материали и окомплектовки, контрол на работната среда, 

контрол на специалните процеси, контрол на качеството на строителната продукция. На стр. 97-

99 са посочени изисквания и дейности, свързани с осъществяване на контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Представени са организация, подход и методология, 

включващи вътрешен контрол – посочени са дейности по управление изпълнението на договора 

чрез разработената „система за управление на проекти, посочени са мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол (от стр. 99 до стр. 108), като е направено описание на ролите 

и отговорностите на служителите по отношение на вътрешния контрол, представени са 

основните пет компонента на вътрешния контрол – контролна среда, управление на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг.  

Техническото предложение на участника продължава с органиграма, в която е представена 
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организационната структура. На следващо място е направено разпределение на експертния 

състав и са описани отговорностите на отделните експерти, които ще участват в процеса на 

контрол на изпълняваните дейности.  

В табличен вид на стр. 112-131 са представени отговорностите и задачите на изискуемите 

експерти съгласно изискванията на чл. 142, чл. 169 от ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001 г., както и 

резултатите от действията на експертите. Отново в табличен вид на стр. 131-140 е направено 

разпределение на експертите от надзорния екип с описание на отговорностите на всеки от тях 

съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, представени са резултатите от действията на експертите.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на отговорностите на екипа 

от експерти във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация и посочване на съдържанието на 

окончателния доклад за установяване годността за въвеждане в експлоатация на строежа (стр. 

140-143).  

На следващо място, на стр. 143-154 е направено описание на отговорностите и задачите на 

следните експерти – ръководител екип, експерт „Конструкции“, експерт „Архитектура“, 

допълнително предложен експерт „ВиК“, експерт „Електро“, експерт „ЕЕ“, на когото са вменени 

допълнителни функции на експерт „ОВК“ , експерт „Пожарна безопасност“, експерт 

„Координатор безопасност и здраве“, на когото също са вменени и допълнителни функции като 

експерт „Контрол на качеството на вложените материали“, както и на предложените от 

участника допълнителни експерти: еколог, ландшафтен архитект, експерт, отговорен за 

комуникацията, за контрола на изпълнение. На стр. 154-156 са представени допълнителни 

отговорности на целия надзорен екип съобразно действащата нормативна уредба.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне на форми на комуникация и 

консултации с екипа на Възложителя, взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници 

при изпълнение на поръчката, стратегия за контрол на видовете СМР и последователност на 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация, описание на 

документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнение на строежа (стр. 

156-170).  

Като отделен раздел, озаглавен „Друга информация“, от стр. 170 до стр. 192 е направен подробен 

анализ на рисковете, свързани с изпълнението на договора за осъществяване на строителен 

надзор на обекта, като е представена матрица на рисковете и са посочени мерки за преодоляване 

на различните видове рискове.  

  Към техническото предложение са приложени копия от дипломи, удостоверения за 

правоспособност, удостоверения за преминати курсове на обучение, както и документални 

доказателства за специфичен професионален опит за всеки един от предложените експерти.  

След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Г. Кирков 

 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 
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Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Г. Гаврилов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. И. Георгиев  

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. С. Цветков 
10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

комплексни доклади – 5 бр.  

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Вл. Канев 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр., извадки от 

окончателни доклади – 4 бр., 

извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Иванов 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр., извадки от комплексни 

доклади – 5 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Хр. Васков 

над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Арсенов 
над 10 5 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 10 бр., извадки 

от окончателни доклади – 4 

бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

  

40  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в I-ва скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. Предложения екип от експерти 

получава 40 точки за неговата професионална компетентност, поради което участникът 

„Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД получава  100 точки по показател П1 за обособена позиция 

6.  

8. Обединение „Алфа М – Рубикон“ – 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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 9 дни от получаване на инвестиционния проект от 
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Възложителя.  

На първо място в своето предложение за изпълнение на оценката на съответствието и 

строителния надзор участникът представя информация за фирмите, участващи в обединението. 

На следващо място са посочени специфики на строежите, обект на обществената поръчка, 

подход при изпълнение на поръчката, основни принципи, към които консултантът ще се 

придържа при изпълнение на договора и очаквани резултати за успешното постигане целите на 

договора.  

Като отделен раздел е направено предложение за изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, което започва с технологична последователност и организация за 

изпълнение на процеса по оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите. Направено е подробно описание на задълженията и отговорностите 

на ръководителя на екипа. Посочени са дейностите, които следва да изпълни консултантът във 

връзка с извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно 

техническите спецификации.   

Предложението на участника продължава с поименно посочване на изискуемите експерти по 

части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Пожарна безопасност“, 

„ПУСО“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Енергийна ефективност“ и 

„Координатор по безопасност и здраве“. За всеки един от предложените експерти е представена 

информация за придобитата образователно-квалификационна степен, за наличния общ 

професионален и специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор. Към изискуемия екип от 

експерти участникът предлага и допълнителен експерт – технически помощник, който да 

извършва посещение на място на обектите.  

На следващо място са представени мерки за координиране действията на членовете на екипа при 

извършване на дейностите в обхвата на поръчката, принципи за осъществяване на контрол при 

изпълнение предмета на поръчката, както и методи за кореспонденция, начини на 

взаимодействие и работа между консултанта и възложителя.  

Направено е разпределение на задачите и отговорностите на експертите, във връзка с изпълнение 

на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултатите от работата на 

всеки експерт.  

Като отделен раздел е направено предложение за упражняване на строителен надзор, което 

започва с технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор, разделени на три етапа. В рамките на етап 1 са включени 

встъпителни дейности при изпълнение на строителен надзор – провеждане на среща след 

подписване на договора, изготвяне на график за разпределяне на персонала, мобилизация на 

екипа, логистика, запознаване с условията/обектите, план за осигуряване на качеството, план за 

управление на риска, среща преди започване изпълнението на договора, дейности на експертите 

координатор по безопасност и здраве и експерт по част ПУСО, подготовка за откриване на 

строителна площадка. В етап 2 са включени действия по време на строителството съобразно 

техническите спецификации. В етап 3 е представена организация на работа по време на 

въвеждане на обектите в експлоатация, посочено е съдържанието на окончателния доклад, 

представени са задължения на консултанта след завършване на строежите, във връзка с 

въвеждане на обектите в експлоатация. В тази част на техническото предложение е направено 

предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа, като отново за 

предложените експерти са посочени задължения, отговорности и резултати от извършените 

действия.  

Участникът представя дейности за мониторинг на плана за смекчаване на вредните въздействия 

върху околната среда, с цел ефективност на мерките за защита на околната среда, както и 

действия и мерки за изпълнение на изискванията на ОПРР, включително провеждане на срещи и 

представяне на отчети и доклади за напредъка.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 и 

2, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 
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методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник Обединение 

„Алфа-М Рубикон“ 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Л. Велчева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. М. Митев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. А. Желязкова 

над 10 5 

Препоръка – 1 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Н. Иванов 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Д. Недкова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. И. Мишев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Н. Лалев 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Паралесов 
над 10 5 

Препоръка – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

Обединение „Алфа-М Рубикон“ 

  
50  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в първа /I-ва/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции 1 и 2, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 45 – 50 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, комисията 

присъжда на участника Обединение „Алфа-М Рубикон“ 100 точки по показател П1 за обособена 

позиция 1.  
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9. Обединение „Алфа М – Рубикон“ – 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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 9 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

На първо място в своето предложение за изпълнение на оценката на съответствието и 

строителния надзор участникът представя информация за фирмите, участващи в обединението. 

На следващо място са посочени специфики на строежите, обект на обществената поръчка, 

подход при изпълнение на поръчката, основни принципи, към които консултантът ще се 

придържа при изпълнение на договора и очаквани резултати за успешното постигане целите на 

договора.  

Като отделен раздел е направено предложение за изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, което започва с технологична последователност и организация за 

изпълнение на процеса по оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите. Направено е подробно описание на задълженията и отговорностите 

на ръководителя на екипа. Посочени са дейностите, които следва да изпълни консултантът във 

връзка с извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно 

техническите спецификации.   

Предложението на участника продължава с поименно посочване на изискуемите експерти по 

части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Пожарна безопасност“, 

„ПУСО“, Технически контрол по част „Конструктивна“, „Енергийна ефективност“ и 

„Координатор по безопасност и здраве“. За всеки един от предложените експерти е представена 

информация за придобитата образователно-квалификационна степен, за наличния общ 

професионален и специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор. Към изискуемия екип от 

експерти участникът предлага и допълнителен експерт – технически помощник, който да 

извършва посещение на място на обектите.  

На следващо място са представени мерки за координиране действията на членовете на екипа при 

извършване на дейностите в обхвата на поръчката, принципи за осъществяване на контрол при 

изпълнение предмета на поръчката, както и методи за кореспонденция, начини на 

взаимодействие и работа между консултанта и възложителя.  

Направено е разпределение на задачите и отговорностите на експертите, във връзка с изпълнение 

на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултатите от работата на 

всеки експерт.  

Като отделен раздел е направено предложение за упражняване на строителен надзор, което 

започва с технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор, разделени на три етапа. В рамките на етап 1 са включени 

встъпителни дейности при изпълнение на строителен надзор – провеждане на среща след 

подписване на договора, изготвяне на график за разпределяне на персонала, мобилизация на 

екипа, логистика, запознаване с условията/обектите, план за осигуряване на качеството, план за 

управление на риска, среща преди започване изпълнението на договора, дейности на експертите 

координатор по безопасност и здраве и експерт по част ПУСО, подготовка за откриване на 

строителна площадка. В етап 2 са включени действия по време на строителството съобразно 

техническите спецификации. В етап 3 е представена организация на работа по време на 

въвеждане на обектите в експлоатация, посочено е съдържанието на окончателния доклад, 

представени са задължения на консултанта след завършване на строежите, във връзка с 

въвеждане на обектите в експлоатация. В тази част на техническото предложение е направено 

предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа, като отново за 

предложените експерти са посочени задължения, отговорности и резултати от извършените 

действия.  

Участникът представя дейности за мониторинг на плана за смекчаване на вредните въздействия 
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върху околната среда, с цел ефективност на мерките за защита на околната среда, както и 

действия и мерки за изпълнение на изискванията на ОПРР, включително провеждане на срещи и 

представяне на отчети и доклади за напредъка.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 и 

2, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник Обединение 

„Алфа-М Рубикон“ 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Л. Велчева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. М. Митев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. А. Желязкова 

над 10 5 

Препоръка – 1 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Н. Иванов 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Д. Недкова 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. И. Мишев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Н. Лалев 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Паралесов 
над 10 5 

Препоръка – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

Обединение „Алфа-М Рубикон“ 
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 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в първа /I-ва/ скала от одобрената методика.  
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 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции 1 и 2, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 45 – 50 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, комисията 

присъжда на участника Обединение „Алфа-М Рубикон“ 100 точки по показател П1 за обособена 

позиция 2.  

 

10. Обединение „Алфа М – Рубикон“ – 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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 9 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

На първо място в своето предложение за изпълнение на оценката на съответствието и 

строителния надзор участникът представя информация за фирмите, участващи в обединението. 

На следващо място са посочени специфики на строежите, обект на обществената поръчка, 

подход при изпълнение на поръчката, основни принципи, към които консултантът ще се 

придържа при изпълнение на договора и очаквани резултати за успешното постигане целите на 

договора.  

Като отделен раздел е направено предложение за изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, което започва с технологична последователност и организация за 

изпълнение на процеса по оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите. Направено е подробно описание на задълженията и отговорностите 

на ръководителя на екипа. Посочени са дейностите, които следва да изпълни консултантът във 

връзка с извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно 

техническите спецификации.   

Предложението на участника продължава с поименно посочване на изискуемите експерти по 

части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електро“,  „Пожарна безопасност“, „ПУСО“, 

Технически контрол по част „Конструктивна“, „Енергийна ефективност“ и „Координатор по 

безопасност и здраве“. За всеки един от предложените експерти е представена информация за 

придобитата образователно-квалификационна степен, за наличния общ професионален и 

специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти и/или упражняване на строителен надзор. Към изискуемия екип от експерти участникът 

предлага и допълнителен експерт – технически помощник, който да извършва посещение на 

място на обектите.  

На следващо място са представени мерки за координиране действията на членовете на екипа при 

извършване на дейностите в обхвата на поръчката, принципи за осъществяване на контрол при 

изпълнение предмета на поръчката, както и методи за кореспонденция, начини на 

взаимодействие и работа между консултанта и възложителя.  

Направено е разпределение на задачите и отговорностите на експертите, във връзка с изпълнение 

на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултатите от работата на 

всеки експерт.  

Като отделен раздел е направено предложение за упражняване на строителен надзор, което 

започва с технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор, разделени на три етапа. В рамките на етап 1 са включени 

встъпителни дейности при изпълнение на строителен надзор – провеждане на среща след 

подписване на договора, изготвяне на график за разпределяне на персонала, мобилизация на 

екипа, логистика, запознаване с условията/обектите, план за осигуряване на качеството, план за 

управление на риска, среща преди започване изпълнението на договора, дейности на експертите 

координатор по безопасност и здраве и експерт по част ПУСО, подготовка за откриване на 
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строителна площадка. В етап 2 са включени действия по време на строителството съобразно 

техническите спецификации. В етап 3 е представена организация на работа по време на 

въвеждане на обектите в експлоатация, посочено е съдържанието на окончателния доклад, 

представени са задължения на консултанта след завършване на строежите, във връзка с 

въвеждане на обектите в експлоатация. В тази част на техническото предложение е направено 

предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа, като отново за 

предложените експерти са посочени задължения, отговорности и резултати от извършените 

действия.  

Участникът представя дейности за мониторинг на плана за смекчаване на вредните въздействия 

върху околната среда, с цел ефективност на мерките за защита на околната среда, както и 

действия и мерки за изпълнение на изискванията на ОПРР, включително провеждане на срещи и 

представяне на отчети и доклади за напредъка.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник Обединение 

„Алфа-М Рубикон“ 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Л. Велчева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. М. Митев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. А. Желязкова 

над 10 5 

Препоръка – 1 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Н. Иванов 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Н. Лалев 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Паралесов 
над 10 5 

Препоръка – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

Обединение „Алфа-М Рубикон“ 
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 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 
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показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в първа /I-ва/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, 

участникът Обединение „Алфа-М Рубикон“ получава 100 точки по показател П1 за обособена 

позиция 3.  

 

11. Обединение „Алфа М – Рубикон“ – 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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 9 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

На първо място в своето предложение за изпълнение на оценката на съответствието и 

строителния надзор участникът представя информация за фирмите, участващи в обединението. 

На следващо място са посочени специфики на строежите, обект на обществената поръчка, 

подход при изпълнение на поръчката, основни принципи, към които консултантът ще се 

придържа при изпълнение на договора и очаквани резултати за успешното постигане целите на 

договора.  

Като отделен раздел е направено предложение за изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, което започва с технологична последователност и организация за 

изпълнение на процеса по оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите. Направено е подробно описание на задълженията и отговорностите 

на ръководителя на екипа. Посочени са дейностите, които следва да изпълни консултантът във 

връзка с извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно 

техническите спецификации.   

Предложението на участника продължава с поименно посочване на изискуемите експерти по 

части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електро“,  „Пожарна безопасност“, „ПУСО“, 

Технически контрол по част „Конструктивна“, „Енергийна ефективност“ и „Координатор по 

безопасност и здраве“. За всеки един от предложените експерти е представена информация за 

придобитата образователно-квалификационна степен, за наличния общ професионален и 

специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти и/или упражняване на строителен надзор. Към изискуемия екип от експерти участникът 

предлага и допълнителен експерт – технически помощник, който да извършва посещение на 

място на обектите.  

На следващо място са представени мерки за координиране действията на членовете на екипа при 

извършване на дейностите в обхвата на поръчката, принципи за осъществяване на контрол при 

изпълнение предмета на поръчката, както и методи за кореспонденция, начини на 

взаимодействие и работа между консултанта и възложителя.  

Направено е разпределение на задачите и отговорностите на експертите, във връзка с изпълнение 

на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултатите от работата на 

всеки експерт.  

Като отделен раздел е направено предложение за упражняване на строителен надзор, което 

започва с технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор, разделени на три етапа. В рамките на етап 1 са включени 

встъпителни дейности при изпълнение на строителен надзор – провеждане на среща след 

подписване на договора, изготвяне на график за разпределяне на персонала, мобилизация на 
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екипа, логистика, запознаване с условията/обектите, план за осигуряване на качеството, план за 

управление на риска, среща преди започване изпълнението на договора, дейности на експертите 

координатор по безопасност и здраве и експерт по част ПУСО, подготовка за откриване на 

строителна площадка. В етап 2 са включени действия по време на строителството съобразно 

техническите спецификации. В етап 3 е представена организация на работа по време на 

въвеждане на обектите в експлоатация, посочено е съдържанието на окончателния доклад, 

представени са задължения на консултанта след завършване на строежите, във връзка с 

въвеждане на обектите в експлоатация. В тази част на техническото предложение е направено 

предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа, като отново за 

предложените експерти са посочени задължения, отговорности и резултати от извършените 

действия.  

Участникът представя дейности за мониторинг на плана за смекчаване на вредните въздействия 

върху околната среда, с цел ефективност на мерките за защита на околната среда, както и 

действия и мерки за изпълнение на изискванията на ОПРР, включително провеждане на срещи и 

представяне на отчети и доклади за напредъка.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник Обединение 

„Алфа-М Рубикон“ 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Л. Велчева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. М. Митев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. А. Желязкова 

над 10 5 

Препоръка – 1 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Н. Иванов 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Н. Лалев 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Паралесов 
над 10 5 

Препоръка – 1 бр. 
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Общ брой точки на експертите на участник 

Обединение „Алфа-М Рубикон“ 

  
40  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в първа /I-ва/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, 

участникът Обединение „Алфа-М Рубикон“ получава 100 точки по показател П1 за обособена 

позиция 4.  

 

 

 

12. Обединение „Алфа М – Рубикон“ – за обособена позиция №5 

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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 9 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

На първо място в своето предложение за изпълнение на оценката на съответствието и 

строителния надзор участникът представя информация за фирмите, участващи в обединението. 

На следващо място са посочени специфики на строежите, обект на обществената поръчка, 

подход при изпълнение на поръчката, основни принципи, към които консултантът ще се 

придържа при изпълнение на договора и очаквани резултати за успешното постигане целите на 

договора.  

Като отделен раздел е направено предложение за изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, което започва с технологична последователност и организация за 

изпълнение на процеса по оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите. Направено е подробно описание на задълженията и отговорностите 

на ръководителя на екипа. Посочени са дейностите, които следва да изпълни консултантът във 

връзка с извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно 

техническите спецификации.   

Предложението на участника продължава с поименно посочване на изискуемите експерти по 

части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електро“,  „Пожарна безопасност“, „ПУСО“, 

Технически контрол по част „Конструктивна“, „Енергийна ефективност“ и „Координатор по 

безопасност и здраве“. За всеки един от предложените експерти е представена информация за 

придобитата образователно-квалификационна степен, за наличния общ професионален и 

специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти и/или упражняване на строителен надзор. Към изискуемия екип от експерти участникът 

предлага и допълнителен експерт – технически помощник, който да извършва посещение на 

място на обектите.  

На следващо място са представени мерки за координиране действията на членовете на екипа при 

извършване на дейностите в обхвата на поръчката, принципи за осъществяване на контрол при 

изпълнение предмета на поръчката, както и методи за кореспонденция, начини на 

взаимодействие и работа между консултанта и възложителя.  

Направено е разпределение на задачите и отговорностите на експертите, във връзка с изпълнение 

на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултатите от работата на 
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всеки експерт.  

Като отделен раздел е направено предложение за упражняване на строителен надзор, което 

започва с технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор, разделени на три етапа. В рамките на етап 1 са включени 

встъпителни дейности при изпълнение на строителен надзор – провеждане на среща след 

подписване на договора, изготвяне на график за разпределяне на персонала, мобилизация на 

екипа, логистика, запознаване с условията/обектите, план за осигуряване на качеството, план за 

управление на риска, среща преди започване изпълнението на договора, дейности на експертите 

координатор по безопасност и здраве и експерт по част ПУСО, подготовка за откриване на 

строителна площадка. В етап 2 са включени действия по време на строителството съобразно 

техническите спецификации. В етап 3 е представена организация на работа по време на 

въвеждане на обектите в експлоатация, посочено е съдържанието на окончателния доклад, 

представени са задължения на консултанта след завършване на строежите, във връзка с 

въвеждане на обектите в експлоатация. В тази част на техническото предложение е направено 

предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа, като отново за 

предложените експерти са посочени задължения, отговорности и резултати от извършените 

действия.  

Участникът представя дейности за мониторинг на плана за смекчаване на вредните въздействия 

върху околната среда, с цел ефективност на мерките за защита на околната среда, както и 

действия и мерки за изпълнение на изискванията на ОПРР, включително провеждане на срещи и 

представяне на отчети и доклади за напредъка.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник Обединение 

„Алфа-М Рубикон“ 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Л. Велчева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. М. Митев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. А. Желязкова 

над 10 5 

Препоръка – 1 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Н. Иванов 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Н. Лалев 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 
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Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Паралесов 
над 10 5 

Препоръка – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

Обединение „Алфа-М Рубикон“ 

  
40  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в първа /I-ва/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, 

участникът Обединение „Алфа-М Рубикон“ поручава 100 точки по показател П1 за обособена 

позиция 5. 

 

13. Обединение „Алфа М – Рубикон“ – за обособена позиция №6 

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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и на електронен носител.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 23 /двадесет и три/ календарни 

месеци, но не по-късно от 11.09.2021 г., като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект е 9 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

На първо място в своето предложение за изпълнение на оценката на съответствието и 

строителния надзор участникът представя информация за фирмите, участващи в обединението. 

На следващо място са посочени специфики на строежите, обект на обществената поръчка, 

подход при изпълнение на поръчката, основни принципи, към които консултантът ще се 

придържа при изпълнение на договора и очаквани резултати за успешното постигане целите на 

договора.  

Като отделен раздел е направено предложение за изпълнение на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, което започва с технологична последователност и организация за 

изпълнение на процеса по оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите. Направено е подробно описание на задълженията и отговорностите 

на ръководителя на екипа. Посочени са дейностите, които следва да изпълни консултантът във 

връзка с извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно 

техническите спецификации.   

Предложението на участника продължава с поименно посочване на изискуемите експерти по 

части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електро“,  „Пожарна безопасност“, „ПУСО“, 

Технически контрол по част „Конструктивна“, „Енергийна ефективност“ и „Координатор по 

безопасност и здраве“. За всеки един от предложените експерти е представена информация за 

придобитата образователно-квалификационна степен, за наличния общ професионален и 

специфичен опит на експерта при изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти и/или упражняване на строителен надзор. Към изискуемия екип от експерти участникът 

предлага и допълнителен експерт – технически помощник, който да извършва посещение на 

място на обектите.  

На следващо място са представени мерки за координиране действията на членовете на екипа при 
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извършване на дейностите в обхвата на поръчката, принципи за осъществяване на контрол при 

изпълнение предмета на поръчката, както и методи за кореспонденция, начини на 

взаимодействие и работа между консултанта и възложителя.  

Направено е разпределение на задачите и отговорностите на експертите, във връзка с изпълнение 

на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултатите от работата на 

всеки експерт.  

Като отделен раздел е направено предложение за упражняване на строителен надзор, което 

започва с технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор, разделени на три етапа. В рамките на етап 1 са включени 

встъпителни дейности при изпълнение на строителен надзор – провеждане на среща след 

подписване на договора, изготвяне на график за разпределяне на персонала, мобилизация на 

екипа, логистика, запознаване с условията/обектите, план за осигуряване на качеството, план за 

управление на риска, среща преди започване изпълнението на договора, дейности на експертите 

координатор по безопасност и здраве и експерт по част ПУСО, подготовка за откриване на 

строителна площадка. В етап 2 са включени действия по време на строителството съобразно 

техническите спецификации. В етап 3 е представена организация на работа по време на 

въвеждане на обектите в експлоатация, посочено е съдържанието на окончателния доклад, 

представени са задължения на консултанта след завършване на строежите, във връзка с 

въвеждане на обектите в експлоатация. В тази част на техническото предложение е направено 

предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа, като отново за 

предложените експерти са посочени задължения, отговорности и резултати от извършените 

действия.  

Участникът представя дейности за мониторинг на плана за смекчаване на вредните въздействия 

върху околната среда, с цел ефективност на мерките за защита на околната среда, както и 

действия и мерки за изпълнение на изискванията на ОПРР, включително провеждане на срещи и 

представяне на отчети и доклади за напредъка.  

Към техническото предложение са приложени документални доказателства за 

специфичен професионален опит на всеки от предложените експерти.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции от 

3 до 6, комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

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

поръчката“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник Обединение 

„Алфа-М Рубикон“ 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Експерт по част „Архитектура“ 

арх. Л. Велчева 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. М. Митев 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. А. Желязкова 

над 10 5 

Препоръка – 1 бр.  

Експерт по част „Електро“ 

инж. Н. Иванов 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "Енергийна 

ефективност" 
над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 
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инж. Г. Кънчева 

Експерт по част "Пожарна 

безопасност“ 

инж. Н. Лалев 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част 

"ПБЗ"/Координатор по 

безопасност и здраве 

инж. Г. Кънчева 

над 10 5 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част "ПУСО" 

инж. Кр. Паралесов 
над 10 5 

Препоръка – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите на участник 

Обединение „Алфа-М Рубикон“ 

  
40  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по 

показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като сборът от 

точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, попада в първа /I-ва/ скала от одобрената методика.  

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

за обособени позиции от 3 до 6, когато участник получи сбор от точки за професионалната 

компетентност на предложения от него екип от експерти, попадащ в диапазона 35 – 40 т., то на 

същия участник следва да се присъдят 100 т. по показател П1. С оглед гореописаното, комисията 

присъжда на участника Обединение „Алфа-М Рубикон“ 100 точки по показател П1 за обособена 

позиция 6.  

 

14. „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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „23 календарни месеци, но не 

по-късно от 11.09.2019 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение 3.1 участникът представя своето предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, което започва с т. 1 - Програма за осъществяване целите на предмета на 

поръчката. В т. 1 са описани дейностите в обхвата на поръчката съобразно техническата 

спецификация, като са посочени етапи, подходи, инструменти и методи за изпълнение на 

дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор със съпътстващите ги поддейности, задължителното съдържание на 

окончателния доклад и на техническия паспорт /стр. 2-37/. В рамките на дейността упражняване 

на строителен надзор са представени 16 поддейности, вкл. упражняване на контрол върху 

влаганите строителни материали и изделия, изготвяне и приемане на система за контрол на 

качеството, извършване на проверки и изпитвания, осъществяване на контрол по опазване на 

околната среда и осъществяване на комуникация с възложителя.  

В т. 2 „Организация на работата за изпълнение на поръчката“ са представени поименно 

изискуемите експерти по части: експерт по част „Архитектура“, експерт по част „Строителни 

конструкции“, експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструкции“, експерт по част 

„Електрическа“, експерт по част „ВиК“, експерт по част „ОВК“, експерт по част „Енергийна 

ефективност“, експерт по част „Пожарна безопасност“, Координатор по безопасност и здраве, 

експерт по част „ПУСО“, като за всеки от предложените експерти е посочена придобитата 
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образователно-квалификационна степен и описани са задачите, които ще изпълнява /стр. 39-51/. 

На следващо място са направени описания на организационната структура, линии на 

взаимодействие в екипа на участника, както и на план-график със срокове за изпълнение. 

Посочени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, мерки и механизми 

за осигуряване на вътрешна комуникация и взаимодействие при разпределение на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа.  

Представени са дипломи, удостоверения за придобита правоспособност, документи, доказващи 

специфичния опит на предложения екип от експерти.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Ведипема“ ЕООД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 1. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции 1 и 2, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Ведипема“ ЕООД не се е съобразил с предварително обявените от 

възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор”, тъй като в техническото предложение на участника не е 

представено описание на  професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителния надзор, не е 

представена информация за специфичния опит в оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или строителен надзор на строежи на всеки от изискуемите експерти. В техническото 

предложение на участника не са представени резултати от работата на всеки, предложен от 

участника експерт съобразно изискванията на Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 

и 2.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 

поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията 

за участие, изискванията по Раздел III се считат за задължителни минимални изисквания към 

офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При 

констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и 

изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е 

длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието 

техническото предложение и конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията 

взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на 

документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 
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посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник Ведипема“ ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. 

на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника Ведипема“ ЕООД за Обособена позиция 1 
от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, 

Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 

12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 

21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

► За Обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 
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документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и установи, 

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

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „23 календарни месеци, но не 

по-късно от 11.09.2019 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение 3.1 участникът представя своето предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, което започва с т. 1 - Програма за осъществяване целите на предмета на 

поръчката. В т. 1 са описани дейностите в обхвата на поръчката съобразно техническата 

спецификация, като са посочени етапи, подходи, инструменти и методи за изпълнение на 

дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор със съпътстващите ги поддейности, задължителното съдържание на 

окончателния доклад и на техническия паспорт /стр. 3-38/. В рамките на дейността упражняване 

на строителен надзор са представени 16 поддейности, вкл. упражняване на контрол върху 

влаганите строителни материали и изделия, изготвяне и приемане на система за контрол на 

качеството, извършване на проверки и изпитвания, осъществяване на контрол по опазване на 

околната среда и осъществяване на комуникация с възложителя.  

В т. 2 „Организация на работата за изпълнение на поръчката“ са представени поименно 

изискуемите експерти по части: експерт по част „Архитектура“, експерт по част „Строителни 

конструкции“, експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструкции“, експерт по част 

„Електрическа“, експерт по част „ВиК“, експерт по част „ОВК“, експерт по част „Енергийна 

ефективност“, експерт по част „Пожарна безопасност“, Координатор по безопасност и здраве, 

експерт по част „ПУСО“, като за всеки от предложените експерти е посочена придобитата 

образователно-квалификационна степен и описани са задачите, които ще изпълнява /стр. 39-52/. 

На следващо място са направени описания на организационната структура, линии на 

взаимодействие в екипа на участника, както и на план-график със срокове за изпълнение. 

Посочени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, мерки и механизми 

за осигуряване на вътрешна комуникация и взаимодействие при разпределение на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа.  

Представени са дипломи, удостоверения за придобита правоспособност, документи, доказващи 

специфичния опит на предложения екип от експерти.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Ведипема“ ЕООД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции 1 и 2, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Ведипема“ ЕООД не се е съобразил с предварително обявените от 

възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор”, тъй като в техническото предложение на участника не е 

представено описание на  професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителния надзор, не е 

представена информация за специфичния опит в оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или строителен надзор на строежи на всеки от изискуемите експерти. В техническото 

предложение на участника не са представени резултати от работата на всеки, предложен от 

участника експерт съобразно изискванията на Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за обособени позиции 1 

и 2.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 
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• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 

поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията 

за участие, изискванията по Раздел III се считат за задължителни минимални изисквания към 

офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При 

констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и 

изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е 

длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието 

техническото предложение и конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията 

взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на 

документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 

посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник Ведипема“ ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. 

на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 
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настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Ведипема“ ЕООД за Обособена позиция 

2 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение 

№ 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 

21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

► 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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „23 календарни месеци, но не 

по-късно от 11.09.2019 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение 3.1 участникът представя своето предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, което започва с т. 1 - Програма за осъществяване целите на предмета на 

поръчката. В т. 1 са описани дейностите в обхвата на поръчката съобразно техническата 

спецификация, като са посочени етапи, подходи, инструменти и методи за изпълнение на 

дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор със съпътстващите ги поддейности, задължителното съдържание на 

окончателния доклад и на техническия паспорт /стр. 2-37/. В рамките на дейността упражняване 

на строителен надзор са представени 16 поддейности, вкл. упражняване на контрол върху 

влаганите строителни материали и изделия, изготвяне и приемане на система за контрол на 

качеството, извършване на проверки и изпитвания, осъществяване на контрол по опазване на 

околната среда и осъществяване на комуникация с възложителя.  

В т. 2 „Организация на работата за изпълнение на поръчката“ са представени поименно 

изискуемите експерти по части: експерт по част „Архитектура“, експерт по част „Строителни 

конструкции“, експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструкции“, експерт по част 

„Електрическа“, експерт по част „Енергийна ефективност“, експерт по част „Пожарна 

безопасност“, Координатор по безопасност и здраве, експерт по част „ПУСО“, като за всеки от 

предложените експерти е посочена придобитата образователно-квалификационна степен и 

описани са задачите, които ще изпълнява /стр. 38-49/. 

На следващо място са направени описания на организационната структура, линии на 

взаимодействие в екипа на участника, както и на план-график със срокове за изпълнение. 

Посочени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, мерки и механизми 
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за осигуряване на вътрешна комуникация и взаимодействие при разпределение на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа.  

Не са представени документи, доказващи специфичния опит на предложения екип от експерти.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Ведипема“ ЕООД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции от 3 до 6, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Ведипема“ ЕООД не се е съобразил с предварително обявените от 

възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор”, тъй като в техническото предложение на участника не е 

представено описание на  професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителния надзор, не е 

представена информация за специфичния опит в оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или строителен надзор на строежи на всеки от изискуемите експерти.  

Участникът не е представил документални доказателства за специфичния опит на всеки един от 

предложените експерти в изготвянето на поне един доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или строителен надзор на строежи (по смисъл на § 5 от 

Допълнителни разпоредби на ЗУТ), по съответната част от техническите спецификации, за които 

експертът е предложен за експерт по оценка на съответствието на инвестиционния проект и 

изпълнение на строителен надзор, както изрично е записано в Раздел III от документацията за 

участие в обществената поръчка.  

В техническото предложение на участника не са представени резултати от работата на всеки, 

предложен от участника експерт съобразно изискванията на Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции от 3 до 6.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 

поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията 

за участие, изискванията по Раздел III се считат за задължителни минимални изисквания към 

офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При 

констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и 

изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е 

длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието 

техническото предложение и конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията 

взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на 

документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 
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Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 

посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник Ведипема“ ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. 

на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 
изключение, води до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Ведипема“ ЕООД за Обособена позиция 

3 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение 

№ 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 
21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 
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► 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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „23 календарни месеци, но не 

по-късно от 11.09.2019 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

В отделно приложение 3.1 участникът представя своето предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, което започва с т. 1 - Програма за осъществяване целите на предмета на 

поръчката. В т. 1 са описани дейностите в обхвата на поръчката съобразно техническата 

спецификация, като са посочени етапи, подходи, инструменти и методи за изпълнение на 

дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор със съпътстващите ги поддейности, задължителното съдържание на 

окончателния доклад и на техническия паспорт /стр. 2-37/. В рамките на дейността упражняване 

на строителен надзор са представени 16 поддейности, вкл. упражняване на контрол върху 

влаганите строителни материали и изделия, изготвяне и приемане на система за контрол на 

качеството, извършване на проверки и изпитвания, осъществяване на контрол по опазване на 

околната среда и осъществяване на комуникация с възложителя.  

В т. 2 „Организация на работата за изпълнение на поръчката“ са представени поименно 

изискуемите експерти по части: експерт по част „Архитектура“, експерт по част „Строителни 

конструкции“, експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструкции“, експерт по част 

„Електрическа“, експерт по част „Енергийна ефективност“, експерт по част „Пожарна 

безопасност“, Координатор по безопасност и здраве, експерт по част „ПУСО“, като за всеки от 

предложените експерти е посочена придобитата образователно-квалификационна степен и 

описани са задачите, които ще изпълнява /стр. 38-49/. 

На следващо място са направени описания на организационната структура, линии на 

взаимодействие в екипа на участника, както и на план-график със срокове за изпълнение. 

Посочени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, мерки и механизми 

за осигуряване на вътрешна комуникация и взаимодействие при разпределение на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа.  

Не са представени документи, доказващи специфичния опит на предложения екип от експерти.  

 

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Ведипема“ ЕООД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 4. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции от 3 до 6, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Ведипема“ ЕООД не се е съобразил с предварително обявените от 

възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор”, тъй като в техническото предложение на участника не е 

представено описание на  професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителния надзор, не е 

представена информация за специфичния опит в оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или строителен надзор на строежи на всеки от изискуемите експерти.  

Участникът не е представил документални доказателства за специфичния опит на всеки един от 

предложените експерти в изготвянето на поне един доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или строителен надзор на строежи (по смисъл на § 5 от 

Допълнителни разпоредби на ЗУТ), по съответната част от техническите спецификации, за които 
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експертът е предложен за експерт по оценка на съответствието на инвестиционния проект и 

изпълнение на строителен надзор, както изрично е записано в Раздел III от документацията за 

участие в обществената поръчка.  

В техническото предложение на участника не са представени резултати от работата на всеки, 

предложен от участника експерт съобразно изискванията на Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции от 3 до 6.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 

поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията 

за участие, изискванията по Раздел III се считат за задължителни минимални изисквания към 

офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При 

констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и 

изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е 

длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието 

техническото предложение и конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията 

взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на 

документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 

посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник Ведипема“ ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. 

на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 
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императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  
  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Ведипема“ ЕООД за Обособена позиция 

4 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение 

№ 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 
21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

15. „Икар Консулт“ АД  

► 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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „23 календарни месеци, но не 

по-късно от 11.09.2019 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

Техническото предложение на участника започва с организация на работата на ключовия екип, 

разпределяне на отговорностите и дейностите между тях, начин за осъществяване на 

комуникация с възложителя. В табличен вид е представена организационна структура, като са 

посочени изискуемите експерти по части – ръководител екип – експерт по част „Конструкции“, 

експерт по част „Архитектура“, Технически контрол по част „Конструктивна“, експерт по част 

„Електро“, по част „Енергийна ефективност“, експерт по част „Пожарна безопасност“, 

„Координатор по безопасност и здраве“ и експерт по част „ПУСО“ и включването на 

допълнителен експерт по качество на материалите. На следващо място, в графичен вид са 

представени взаимодействие между отделните участници при изпълнение на дейностите и 
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принципна схема за организация на дейността, вкл. взаимовръзки и координация между 

участниците в инвестиционния процес.  

Техническото предложение на участника продължава с описание на задълженията на експертния 

екип, вкл. и ръководителя на екипа, но не са посочени резултати от работата на експертите.  

Поименно са посочени предложените експерти, описани са образователно-квалификационната 

им степен и наличния им специфичен опит. Не са разписани дейностите по извършване оценка 

на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съобразно 

техническата спецификация.  

Представени са документални доказателства за специфичен професионален опит на всеки от 

предложените експерти.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Икар Консулт“ АД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции от 3 до 6, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Икар Консулт“ АД не се е съобразил с предварително обявените от 

възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор”, тъй като не са представени резултати от работата на 

всеки, предложен от участника експерт.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 

поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията 

за участие, изискванията по Раздел II Техническите спецификации и Раздел III се считат за 

задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на 

участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на участника с 

предварително обявените условия и изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, 

т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от 

процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието 

техническото предложение и конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията 

взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на 

документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 

посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 
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При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник „Икар Консулт“ АД, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. 

на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Икар Консулт“ АД за Обособена позиция 

3 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение 

№ 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 
21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

► За Обособена позиция №5: 

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.   

Участникът е представил техническото си предложение в изискуемия формат. 
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В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „23 календарни месеци, но не 

по-късно от 11.09.2019 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 20 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

Техническото предложение на участника започва с организация на работата на ключовия екип, 

разпределяне на отговорностите и дейностите между тях, начин за осъществяване на 

комуникация с възложителя. В табличен вид е представена организационна структура, като са 

посочени изискуемите експерти по части – ръководител екип – експерт по част „Конструкции“, 

експерт по част „Архитектура“, Технически контрол по част „Конструктивна“, експерт по част 

„Електро“, по част „Енергийна ефективност“, експерт по част „Пожарна безопасност“, 

„Координатор по безопасност и здраве“ и експерт по част „ПУСО“ и включването на 

допълнителен експерт по качество на материалите. На следващо място, в графичен вид са 

представени взаимодействие между отделните участници при изпълнение на дейностите и 

принципна схема за организация на дейността, вкл. взаимовръзки и координация между 

участниците в инвестиционния процес.  

Техническото предложение на участника продължава с описание на задълженията на експертния 

екип, вкл. и ръководителя на екипа, но не са посочени резултати от работата на експертите.  

Поименно са посочени предложените експерти, описани са образователно-квалификационната 

им степен и наличния им специфичен опит. Не са разписани дейностите по извършване оценка 

на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съобразно 

техническата спецификация.  

Представени са документални доказателства за специфичен професионален опит на всеки от 

предложените експерти.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Икар Консулт“ АД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 5. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции от 3 до 6, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Икар Консулт“ АД не се е съобразил с предварително обявените от 

възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор”, тъй като не са представени резултати от работата на 

всеки, предложен от участника експерт.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 

поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията 

за участие, изискванията по Раздел II Техническите спецификации и Раздел III се считат за 

задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на 

участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на участника с 

предварително обявените условия и изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, 

т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от 

процедурата.  
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Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието 

техническото предложение и конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на 

съответствието и строителния надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията 

взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на 

документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 

посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник „Икар Консулт“ АД, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. 

на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 
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изключение, води до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Икар Консулт“ АД за Обособена позиция 

5 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение 

№ 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 
21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

 

16. „Риск инженеринг“ АД -  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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и електронен носител. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „14 календарни месеца, но не по-

късно от 11.09.2021 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 19 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

Предложението за изпълнение на оценката на съответствието и строителния надзор започва с 

описание на приложимите нормативни документи, свързани с предмета на поръчката. Направено 

е описание на интегрираната система за управление в организацията, на процеса по изготвяне на 

оценка на съответствието и на дейностите по изпълнение на строителен надзор. В отделна точка 

с наименование „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ 

са посочени поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, „Строителни 

конструкции“, „Контрол на техническите конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Енергийна 

ефективност“, „Пожарна безопасност“, Координатор по безопасност и здраве, експерт по част 

„ПУСО“,  представена е информация, вкл. за придобита образователно-квалификационна степен 

и специфичен опит на предложените от участника експерти – ръководител проект и координатор 

и отговорник по качеството. Представена е принципна организационна схема за изпълнение на 

договора. В следваща точка „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“ отново са изброени поименно изискуемите експерти с посочване на 

образователно-квалификационната им степен, както и наличния им специфичен опит в 

строителен надзор и оценка на съответствието.  

Представени са документални доказателства – разрешения за ползване, удостоверения за добро 

изпълнение и препоръки, издадени за участника „Риск инженеринг“ АД, без посочване на 

експертите, участвали в изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Риск инженеринг“ АД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции 1 и 2, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Риск инженеринг“ АД не се е съобразил с предварително 

обявените от възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор”, тъй като в неговото техническо предложение 

не е представено разпределение на задачите и отговорностите между експертите във връзка с 

изпълнение на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултата от 

работата на всеки, предложен от участника експерт. Участникът не е представил документални 

доказателства за специфичния опит на всеки един от предложените експерти в изготвянето на 

поне един доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен 
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надзор на строежи (по смисъл на § 5 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ), по съответната част 

от техническите спецификации, за които експертът е предложен за експерт по оценка на 

съответствието на инвестиционния проект и изпълнение на строителен надзор, както изрично е 

записано в Раздел III от документацията за участие в обществената поръчка. Към техническото 

предложение са представени единствено документи, издадени на участника, като в нито един от 

тях не са посочени експертите, които са изпълнили дейностите. От представените документални 

доказателства за комисията не става ясно дали предложените експерти притежават декларирания 

в техническото предложение специфичен опит.  

В обявлението на поръчката и в документацията за участие в обществената поръчка е записано, 

че срокът за изпълнение на обществената поръчка е 23 календарни месеца. Участникът предлага 

срок за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 14 календарни месеца, 

което не отговаря на предварително обявено от възложителя условие, какъвто е посоченият от 

него срок за изпълнение на поръчката в документацията.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 

поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато техническото предложени на участника не отговаря на задължителното съдържание от 

Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на 

оценка по всеки показател, конкретното предложение следва да бъде предложено за 

отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по методиката за оценка се 

считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на 

участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както и 

несъобразяване на техническото предложение със задължителното минимално съдържание от 

раздел ІІІ., неразделна част от документацията, което в случая е предварително обявено условие 

за допустимост и оценка на техническото предложение, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата. 

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва техническото предложение, но 

дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не отговаря на изискванията 

му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието техническото предложение и 

конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и строителния 

надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията взима своето решение за 

отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на документацията за участие, Раздел 

ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по 

всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и 

Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 

посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 
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условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник „Риск инженеринг“ АД, който е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 
изключение, води до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Риск инженеринг“ АД за Обособена 

позиция 2 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 

г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, 

Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 
14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

17. „Риск инженеринг“ АД - 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.   

Участникът е представил техническото си предложение на хартиен и електронен носител. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3) участникът предлага срок за 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – „14 календарни месеца, но не по-

късно от 11.09.2021 г.“, като предлаганият срок за изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект е 19 дни от получаване на инвестиционния проект от 

Възложителя.  

Предложението за изпълнение на оценката на съответствието и строителния надзор започва с 
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описание на приложимите нормативни документи, свързани с предмета на поръчката. Направено 

е описание на интегрираната система за управление в организацията, на процеса по изготвяне на 

оценка на съответствието и на дейностите по изпълнение на строителен надзор. В отделна точка 

с наименование „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ 

са посочени поименно изискуемите експерти по части: „Архитектура“, „Строителни 

конструкции“, „Контрол на техническите конструкции“, „Електро“, „Енергийна ефективност“, 

„Пожарна безопасност“, Координатор по безопасност и здраве, експерт по част „ПУСО“,  

представена е информация, вкл. за придобита образователно-квалификационна степен и 

специфичен опит на предложените от участника експерти – ръководител проект и координатор и 

отговорник по качеството. Представена е принципна организационна схема за изпълнение на 

договора. В следваща точка „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“ отново са изброени поименно изискуемите експерти с посочване на 

образователно-квалификационната им степен, както и наличния им специфичен опит в 

строителен надзор и оценка на съответствието.  

Представени са документални доказателства – разрешения за ползване, удостоверения за добро 

изпълнение и препоръки, издадени за участника „Риск инженеринг“ АД, без посочване на 

експертите, участвали в изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Риск инженеринг“ АД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 4. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател за 

обособени позиции от 3 до 6, че когато разработката по частта „Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор“ не отговаря на предварително обявените 

условия или на указанията за разработване, то предложението на участника ще бъде предложено 

за отстраняване. Участникът „Риск инженеринг“ АД не се е съобразил с предварително 

обявените от възложителя условия за разработване на частта “Предложение за изпълнението на 

оценката на съответствието и строителния надзор”, тъй като в неговото техническо предложение 

не е представено разпределение на задачите и отговорностите между експертите във връзка с 

изпълнение на предвидените в рамките на обществената поръчка дейности и резултата от 

работата на всеки, предложен от участника експерт. Участникът не е представил документални 

доказателства за специфичния опит на всеки един от предложените експерти в изготвянето на 

поне един доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен 

надзор на строежи (по смисъл на § 5 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ), по съответната част 

от техническите спецификации, за които експертът е предложен за експерт по оценка на 

съответствието на инвестиционния проект и изпълнение на строителен надзор, както изрично е 

записано в Раздел III от документацията за участие в обществената поръчка. Към техническото 

предложение са представени единствено документи, издадени на участника, като в нито един от 

тях не са посочени експертите, които са изпълнили дейностите. От представените документални 

доказателства за комисията не става ясно дали предложените експерти притежават декларирания 

в техническото предложение специфичен опит.  

В обявлението на поръчката и в документацията за участие в обществената поръчка е записано, 

че срокът за изпълнение на обществената поръчка е 23 календарни месеца. Участникът предлага 

срок за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка – 14 календарни месеца, 

което не отговаря на предварително обявено от възложителя условие, какъвто е посоченият от 

него срок за изпълнение на поръчката в документацията.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма да 

бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в 

които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и 

строителния надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката и/или 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе 

и/или 

• Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на 
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поръчката и/или  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

Когато техническото предложени на участника не отговаря на задължителното съдържание от 

Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на 

оценка по всеки показател, конкретното предложение следва да бъде предложено за 

отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по методиката за оценка се 

считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на 

участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както и 

несъобразяване на техническото предложение със задължителното минимално съдържание от 

раздел ІІІ., неразделна част от документацията, което в случая е предварително обявено условие 

за допустимост и оценка на техническото предложение, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата. 

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва техническото предложение, но 

дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не отговаря на изискванията 

му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, чието техническото предложение и 

конкретно частта „Предложение за изпълнението на оценката на съответствието и строителния 

надзор“ не отговаря на указанията за разработване. Комисията взима своето решение за 

отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на документацията за участие, Раздел 

ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по 

всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и 

Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо на 

посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, 

така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение 

да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани 

от процедурата участник „Риск инженеринг“ АД, който е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 
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от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала задължителна, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 

на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Риск инженеринг“ АД за Обособена 

позиция 4 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 

г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, 

Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 
14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

 С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 16.12.2019г. в 15:00ч. 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 23.12.2019г. от 10:00ч. 

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на предложените за отстраняване 

участници няма да бъдат отворени, разгледани и оценени. 
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