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

           

                      П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5 

 

 

 Днес, 09.01.2020г., 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. 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 зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинска 

администрация на закрито заседание, с цел разглеждане и обсъждане на представените 

писмени обосновки изискани с писмо с рег. индекс №5300-1342/23.12.2019г., както и да 

направи окончателна оценка и  класиране на офертите. 

 

Комисията установи, че представени от участниците писмени обосновки са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ за обособена позиция №1 – вх.№5300-

1342(1)/30.12.2019г. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ за обособена позиция №2 – вх.№5300-

1342(2)/30.12.2019г. 

3. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ за обособена позиция №3 – вх.№5300-

1342(3)/30.12.2019г. 
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4. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ за обособена позиция №4 – вх.№5300-

1342(4)/30.12.2019г. 

5. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ за обособена позиция №5 – вх.№5300-

1342(5)/30.12.2019г. 

6. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ за обособена позиция №6 – вх.№5300-

1342(6)/30.12.2019г. 

7. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД за Обособена позиция №4 – вх. №5300-

1342(7)/30.12.2019г. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените писмени 

обосновки от участниците по реда на постъпването им, относно начина на образуване на 

предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка, и на основание чл.72, 

ал.3 от ЗОП към оценка по отношение на нейната пълнота и обективност.   
 

 

1. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №1  
Участникът е разделил обосновката си по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, като e представил в 

т. I Обосновка на ценовото си предложение за ОСИП и в т. II Обосновка на ценовото 

предложение за строителен надзор. 

 

I. В т. I участникът е направил обосновка на ценовото предложение за изготвяне на 

ОСИП, като се позовава на следното:  

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Наличието на 

лиценз/удостоверение от ДНСК е част от критериите за подбор и всеки от участниците 

следва да отговаря на това изискване. Изискване на ДНСК е лицата, включени в списъка 

към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да имат трудови или 

гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо лице. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. На следващо място са описани особеностите на ОПРР 

2014-2020 и мерките предвидени при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на 

стр. 2 е посочено, че: „*СМР ще се изпълняват на обекти, които са в режим на 

експлоатация ….. ще има и граждани-живущи в обектите“ и „СМР се извършват в 

жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че в обособена позиция 1, съгласно 

техническите спецификации има и една обществена сграда – административна сграда на 

РУ на МВР.  

Отново на стр. 2 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 1, са допустими и 

дейностите „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се, че конкретните мерки влияят индиректно върху икономическия аспект на 

услугата, изразяващ се в непрекъснато повишаване квалификацията на експертите чрез 

обучения, включване в екипа на енергийни одитори. Не се сочат конкретни цифри, 

спестявания на средства, обуславящи цена.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ (ДНСК), притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  
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По т. 1 от обосновката на цената за оценка на съответствието е записано, че цената на 

лиценза е 200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е 

описана застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в цената за обществената 

поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената по ОСИП. Участникът посочва, че при 

калкулиране на разходите е използвал минималната заплата от 01.01.2020г. Следва да се 

отбележи, че ценовото предложение на участника е направено преди крайния срок за 

получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Съгласно техническото 

предложение на участника в екипа е включен и технически помощник, чиито задължения 

са да посещава обектите и да извърши фотографско регистриране на конкретната 

ситуация. Разходи за него в обосновката на участника не са посочени.  

Общата стойност на разходите за експертите, описани от участника са 1936,08 лева. 

Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират разходи за транспорт. 

Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 280,00 лева, за 

командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 13% - 351,92 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 280,00 + 88,00 = 2304,08 лева. 13% 

печалба от върху тази сума е 299,53 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2304,08 + 299,53 = 2603.61 лева, а не предложената от участника цена от 2656,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 13% от 2656,00 лева се получава сума в размер на 345,28 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2304,08 се получава 2649,36 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от офертата.  

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

сумата 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не се 

посочват разходи за нощувки.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

като такива са фирмен офис, фирмени леки автомобили, оборудвани като мобилен офис, 

наличие на енергиен одитор, позициониране на експертите в гр. Габрово, експерти, които 

са проектирали по ОПРР, висококвалифицирани, успешно приключил друг проект в 

Община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 
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Тук се сочат мобилизация на екипа, посещения на обектите и достъпна среда, използване 

на специална програма по част ЕЕ, неограничен и постоянен достъп отвсякъде на доклада 

на експертите, индивидуален подход при всеки от обектите, включване в екипа на 

консултанта на енергийни одитори. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на 

система, стандарт за околна среда, като същата е критерий за подбор, на който всички 

участници следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, 

че фирмите участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

 

II.  Описание на ценовото предложение за упражняване на строителен надзор 

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. Твърди се притежание на лиценз, застраховка, 

въведени системи за качество и околна среда, правоспособност на експертите, мобилен 

офис, компютри, автомобили, договори с експертите. Наличието на лиценз/удостоверение 

от ДНСК, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са част от критериите за подбор и всеки от 

участниците следва да отговаря на тези изисквания. Изискване на ДНСК е лицата, 

включени в списъка към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да 

имат трудови или гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо 

лице. 

На следващо място са описани особеностите на ОПРР 2014-2020 и мерките предвидени 

при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на стр. 8 е посочено, че: „*СМР ще 

се изпълняват на обекти, които са в режим на експлоатация ….. ще има и граждани-

живущи в обектите“ и „СМР се извършват в жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че 

в обособена позиция 1, съгласно техническите спецификации има и една обществена 

сграда – административна сграда на РУ на МВР.  

Отново на стр. 9 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 1, са допустими и 

дейностите: „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ/ДНСК, притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за строителен надзор е записано, че цената на лиценза е 

200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е описана 

застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в обществената поръчка.  
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По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената за упражняване на строителен надзор. 

Участникът посочва, че при калкулиране на разходите е използвал минималната заплата 

от 01.01.2020 г. Следва да се отбележи, че ценовото предложение на участника е 

направено преди крайния срок за получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е 

обнародван в ДВ, бр. 99  от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Ставката на час, 

използвана при калкулирането на разходите за експертите по изпълнение на дейностите за 

строителен надзор, възлиза 4,20 лева на час. За експерт Ръководител на екип е посочено, 

че същият работи на трудов договор с основна заплата 1008,00 лв. При 1008,00 лева 

заплата дори и при 22 работни се получава следната ставка на час: 1008,00 :22:8 = 5,73 

лева/час, която не отговаря на описаната от участника ставка от 4,20 лева/час. 

Общата стойност на разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани 

от участника са 4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се 

калкулират разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в 

размер на 55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 318,00 лева и печалба около 

5% - 250,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 318,00 = 4842,00 лева. 5% 

печалба от върху тази сума е 242,10 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4842,00 + 242,10 = 5084,10 лева, а не предложената от участника цена от 5092,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 5% от 5092,00 лева се получава сума в размер на 254,60 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4842,00 се получава 5096,60 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

В допълнение, съгласно чл. 19., ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 31 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 310 лева, а за 32 дни – 320 лева. При правилно пресмятане 

разходите за командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се 

получи сумата 318,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за 

строителен надзор не се посочват разходи за нощувки.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броя на дните, 

които всеки експерт работи.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

като такива са наличие на предложено техническо решение, основаващо се на 

„управленски подход“, без ясно описание как подходът влияе на ниската цена. Като 

изключително благоприятни условия, участникът посочва наличието на фирмен офис в гр. 

София, мобилен офис, участие на енергиен одитор в екипа, наличие на 

висококвалифицирани експерти, опит в приключил проект на община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочи разработване на стратегия, преглед на КСС, ревизия на доставчиците на 

материали, приемане на доставките с констативен протокол, въвеждане на контролен 

дневник, специално инспектиране на материали и др., без посочване на конкретни 

стойности, навременно представяне на всички документи, индивидуален подход при 

изпълнение на строителния надзор и инструктаж на живущите и работещите в 

административната сграда. 
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4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на 

система, стандарт за околна среда, същата е критерий за подбор, на който всички 

участници следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, 

че фирмите, участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

След извършения от комисията подробен анализ и оценка на представената 

писмена обосновка от участника Обединение „Алфа М-Рубикон“ за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на Обособена позиция №1 Комисията 

единодушно реши, че не приема обосновката на основание чл. 72, ал. 3 изречение 

трето от ЗОП, и посочените аргументи, обосноваващи предложената цена от анализа и 

преценката на Комисията се приемат като недоказани, необективни и необосноваващи 

предложението му поради следните мотиви:  

 В т. I от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изготвяне на ОСИП, като се позовава на следното:  

В т. 1. Участникът обосновава наличието на икономическите особености на 

предоставяната услуга (участникът се позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП), като фактор за формиране на цената.  

В тази част от обосновката участникът описва дейности по СМР, като ги посочва 

като част от икономическите особености на производствения процес за ОСИП. Описаните 

дейности и особености по СМР нямат пряка връзка с оценката на инвестиционните 

проекти. Тъй като на този етап от работата на участника, респективно неговият екип, 

нямат връзка с живущите, собственици на апартаменти в сградата/ите предмет на 

поръчката. Такава не се и изисква относно оценка на инвестиционните проекти. Не може 

да се приеме, че тези аспекти имат индиректна икономическа връзка. 

Изброените документи по т. 1 – 4 участникът е посочил като необходими за 

извършването на дейността ОСИП, но несъотносими като разход по нея. Освен това част 

от тези обстоятелства (лиценз/удостоверение от ДНСК, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) са 

част от критериите за подбор за настоящата процедура и са основания за допускане на 

участника до предходен етап от работата на комисията. На тази база са допуснати и други 

участници освен участникът, който е представил обосновката, така че това не може да се 

приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът е посочил срок за ОСИП 9 дни, а в обосновката е разписал следното: 

Ръководител екип, Експерт част ЕЕ и Координатор по безопасност и здраве: 5 

работни дни. 

Експерт част Архитектура: 4 работни дни. 

Експерт част Конструкции: 4 работни дни. 

Експерт част ВиК: 4 работни дни. 

Експерт част Електро: 5 работни дни. 

Експерт част ОВК: 4 работни дни. 

Експерт част Пожарна безопасност: 4 работни дни. 

Експерт част ПУСО: 3 работни дни. 

Експерт Технически контрол по част Конструктивна: 4 работни дни. 

Не е посочено подробно точно за кой обект и какво, като време и количество, ще 

извършва експертът. 

Участникът е посочил, че най-голяма тежест пада върху експерта по част 

Архитектура, но в обосновката си е предложил за него заплащане еднакво с останалите 

основни експерти. 

В обосновката на участника общата стойност на разходите за експертите, описани от 

участника са 1936,08 лева. Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

280,00 лева, за командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 13% - 

351,92 лева. 
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Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 280,00 + 88,00 = 2304,08 лева. 13% 

печалба от върху тази сума е 299,53 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2304,08 + 299,53 = 2603.61 лева, а не предложената от участника цена от 2656,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 13% от 2656,00 лева се получава сума в размер на 345,28 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2304,08 се получава 2649,36 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение. 

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

стойност от 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не 

се посочват разходи за нощувки.  

Също така участникът не е разписал подробно какво представляват „Разходи за 

консумативи на експертите“, за да може комисията да вземе отношение дали са 

релевантни към поръчката. 

Същевременно участникът е посочил, че не са необходими средства за транспорт, а 

е заложил командировъчни за експерт – ръководител екип. 

В същата част участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за ОСИП, освен че 

има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват предложената от 

участника цена за ОСИП от 2656,00 лева без ДДС, участникът не посочва обективни 

обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената по ОСИП, участникът 

посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП). Описаното от участника избрано техническо решение на стр. 6 от обосновката, е 

записано, че се базира на опита на участника от предишни три реализирани проекта и 

опита на експертите му. Трябва да се вземе предвид, че опитът на участника при 

изпълнение на предишни услуги е критерий за подбор и че всички участници следва да 

отговарят на него. Опитът на експертите на участника пък е обект на оценка и същият не 

може се приеме за обективно обстоятелство, водещо до по-благоприятно техническо 

решение на участника, което води до икономичност на предложението му за ОСИП.  

Участникът описва, че предлаганото от него техническо решение „съдържа 

планирани конкретни дейности за всеки експерт от екипа на консултанта, разработен 

план за осигуряване на качеството, план за управление на риска и контрол (и двете 

фирми са регистрирани по EN ISO 9001:2015)“. Конкретно описание на предлаганото 

техническо решение на практика в обосновката на участника не е представено. 

Изискването за наличие на EN ISO 9001:2015 е критерий за подбор. Посочените от 

участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани в избраното 

техническо решение за изпълнение на услугата, са с декларативен характер и без 
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конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, като участникът не е 

представил никакви доказателства за горните твърдения. В този смисъл комисията 

констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената обосновка, които да 

доказват, че избраното техническо решение води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за ОСИП, участникът посочва, 

наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на услугата, като 

посочва, че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и фирмени леки 

автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко необходимо офис 

оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. Участникът не 

посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на ценовото предложение. 

Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха могли да обяснят или 

обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта на съответния офис 

предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове по-ниско ценово 

предложение, при положение, че в същия раздел в друга подточка участникът е посочил, 

че експертите се намират в гр. Габрово и работят заедно. Наличието на собствен 

транспортен парк, разходите, за който самият участник посочва, че не са калкулирани в 

цената, не може да се приеме за изключително благоприятно условие за формиране на 

ценовото предложение. Не е обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху 

предложението на участника и в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт за ОСИП 

по част „ЕЕ“. Комисията не приема цитираното обстоятелство за обективно, тъй като то 

произтича от нормативни изисквания (чл. 142, ал. 11 от ЗУТ) и е задължително за 

изпълнение на ОСИП.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на ОСИП, и 

наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място наличието на 

ППП от експертите на участниците е условие за получаване на лиценз/удостоверение от 

ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На второ място комисията 

единодушно счита, че позоваването от участника на екип от квалифицирани специалисти, 

не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-ниска цена, тъй като опитът на 

експертите е обект на оценка и експерти на други участници също получават максималния 

броя точки, както и предложените от участника експерти. От друга страна, наличието на 

висококвалифицирани специалисти, притежаващи дългогодишен опит в дружеството, 

може да се приема и като обосновка за изпълнение на услугата при по-високи цени, 

предвид това, че по-опитните специалисти и по-квалифицираните такива се наемат и 

осъществяват функции при по-високо възнаграждение. Участникът не се обосновава 

конкретно как дългогодишния опит на експертите му води до формиране на ценовото му 

предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение създадената 

организация за изготвяне на ОСИП в „оптимален и приемлив за Възложителя срок“, като 

в обосновката на участника не се прави обосновка как оптималният и приемлив срок 

влияе на цената за ОСИП. Участникът посочва, че мобилизира екипа и той започва работа 

в офиса на обединението. Това обстоятелство комисията не счита за оригинално, тъй като 

е част от обичайната дейност при изпълнение на ОСИП. Същото важи и за посещението 

на място на обектите.  
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Участникът описва, че ръководителят на екипа ще използва програма ЕАВ Software 

VHC 1.0 (Energy Saving International AS) на ТУ – София. Комисията счита, че 

използването на този софтуер не може да се смята за оригинално, тъй като това е най-

масово използваният софтуер за изготвяне на ДЕЕ и оценка на частта „ЕЕ“, като 

обученията на регистрираните в АУЕР експерти по „ЕЕ“ се осъществяват на същия 

софтуер. От обосновката на участника не става ясно как наличието на такава програма 

води до намаляване на разходите за изпълнение на ОСИП. Няма информация какви са 

разходите на участника за лиценз, внедряване и др. подобни, позволяващи използването, 

респ. разполагането с програмата. 

Паралелната работа на експертите по ОСИП по съответната възложена им част и 

оформянето на доклада и подписването на частите на проекта и изработеният документ, 

комисията също не счита за оригинално решение, тъй като същото описва обичайния 

начин на изготвяне на ОСИП и не обосновава конкретна връзка с ниската цена на 

участника.  

Наличието на достъп до доклада, предоставен на възложителя чрез Microsoft 

SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да се сметне за оригинално 

решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само предоставя достъп на 

Възложителя до съдържанието на ОСИП.  

Подписването на инвестиционните проекти от сдружението на собствениците (4 

обекта за МЖС), цитирано като оригинално решение, съгласно техническите 

спецификации не е отговорност на изпълнителя, а на Възложителя – Община Ботевград, 

тъй като тя има договорни отношения със СС, а не консултантът по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка, които да доказват оригиналност на избраното техническо 

решение, което да води до икономичност при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115, участникът посочва, 

че единият от партньорите „Рубикон Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 

14001:2004, но наличието на същата е част от критериите за подбор. 

По т. 5.  Участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

В обобщение комисията единодушно намира, че участникът не доказва с 

представената обосновка начина на образуване на ценовото предложение за ОСИП. Сочат 

се обстоятелства, които участникът не доказва, че са действително налице за него. 

Участникът не се обосновава как сочените обстоятелства влияят на ценовото му 

предложение и в каква степен се отразяват при формиране на ценовото му предложение за 

ОСИП. Не се посочват конкретни числови, респ. процентни влияния на голяма част от 

сочените обстоятелствата. Не става ясно в каква степен всяко от тези обстоятелства влияе 

така, че да доведе до предложение от 2 656,00 лв. Участникът само посочва, без да прави 

конкретни установявания за всяко от обстоятелствата, че води до минимизиране на 

разходите. Минимизиране на разходите, комисията не може да приеме за доказано, 

предвид липсата на доказателства и предвид липсата на обосноваване как в 

действителност всяко едно от тези обстоятелства води до икономическа последица, 

изразяваща се в необичайно ниското ценово предложение до Възложителя. Не се доказва 

и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугата. Не е налице оригиналност на предложеното от участника решение по отношение 

на услугата, тъй като подборът на персонално определен екип не е присъщо само за този 

участник. 

 В т. II от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изпълнение на строителен надзор, като се позовава на 

следното:  

В т. 1 от тази част участникът обосновава наличието на икономическите 

особености на предоставяната услуга по изпълнение на строителен надзор (участникът се 
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позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП), като фактор за 

формиране на цената.  

Обосновката е разписана за оценка съответствието на инвестиционните проекти, 

вместо за строителен надзор: „Предоставената услуга по оценка на съответствието на 

работни проекти е строго регламентирана от Българското законодателство, в случая 

ЗУТ и се извършва в обхвата на чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ. Това е интелектуален труд, 

при който експертите ползват както своите знания по законовите и нормативни 

документи, касаещи оценката, така и своя опит и практика като проектанти с пълна 

проектантска правоспособност, оценявайки проектите на своите колеги. … 

Предвиждаме по задачата да работят експерти по всички части на одобрения 

инвестиционен проект, съгласно Наредба 4 за ОСИП“. 

Участникът изброява документи като необходими за извършването на дейността по 

упражняване на строителен надзор (лиценз/удостоверение, застраховка, стандарти ISO 

9001:2015 и ISO 14001:2015, удостоверение за координатор по безопасност и здраве). Една 

част от тези изисквания са част от критериите за подбор за настоящата процедура, а друга 

част са нормативни изисквания за изпълняване на строителен надзор, на които всички 

участници следва да отговарят. На тази база са допуснати и други участници освен 

участникът, който е представил обосновката, така че наличието на изброените документи 

не може да се приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът не е посочил подробно точно за кой обект и какво, като време и 

количество, ще извършват експертите. Съгласно обосновката общата стойност на 

разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани от участника са 

4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 318,00 лева и печалба около 5% - 250,00 

лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 318,00 = 4842,00 лева. 5% 

печалба от върху тази сума е 242,10 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4842,00 + 242,10 = 5084,10 лева, а не предложената от участника цена от 5092,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 5% от 5092,00 лева се получава сума в размер на 254,60 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4842,00 се получава 5096,60 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

В допълнение, съгласно чл. 19., ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 31 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 310 лева, а за 32 дни – 320 лева. При правилно пресмятане 

разходите за командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се 

получи 318,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за строителен 

надзор не се посочват разходи за нощувки.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броят на дните, 

които всеки експерт работи.  

В обосновката по т. 1 участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 
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като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за строителен надзор, 

освен че има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват 

предложената от участника цена за строителен надзор от 5092,00 лева без ДДС, 

участникът не посочва обективни обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да 

попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената за строителен надзор, 

участникът посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по 

изпълнение на строителен надзор (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). Описаното от участника 

избрано техническо решение на стр. 13 от обосновката, е описано, че се базира на опита 

на участника и членовете в обединението. Трябва да се вземе предвид, че опитът на 

участника (и членовете в обединението) при изпълнение на предишни услуги е критерий 

за подбор и че всички участници следва да отговарят на него. Участникът е описал, че 

техническото решение съдържа описание на всички дейности за изпълнение на поръчката. 

Това е задължение за всички участници и не представлява особеност на техническото 

решение на участника. Участникът описва, че техническото му решение включва план за 

осъществяване на контрол на място на обектите на всеки член от екипа, табличен вид на 

предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани документи. Конкретни 

обаче такива не са описани или представени и участникът не е описал как те повлияват 

ценообразуването за строителен надзор.  

Посочените от участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани 

в избраното техническо решение за изпълнение на услугата за строителен надзор, са с 

декларативен характер и без конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената 

обосновка, които да доказват, че избраното техническо решение води до икономичност 

при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за строителен надзор, участникът 

посочва наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на 

услугата, като посочва че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и 

фирмени леки автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко 

необходимо офис оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. 

Участникът не посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на 

ценовото предложение. Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха 

могли да обяснят или обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта 

на съответния офис предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове 

по-ниско ценово предложение. Наличието на собствен транспортен парк, разходите, за 

който самият участник посочва, че не са калкулирани в цената не може да се приеме за 

изключително благоприятно условие за формиране на ценовото предложение. Не е 

обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху предложението на участника и 

в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт по част 

„ЕЕ“.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на строителния 

надзор, и наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място 

наличието на ППП от експертите на участниците е условие за получаване на 

лиценз/удостоверение от ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На 

второ място комисията единодушно счита, че позоваването от участника на екип от 

квалифицирани специалисти, не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-

ниска цена, тъй като опитът на експертите е обект на оценка и експертите на други 

участници също получават максималния броя точки, както и предложените от участника 
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експерти. От друга страна, наличието на висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи дългогодишен опит в дружеството може да се приема и като обосновка за 

изпълнение на услугата при по-високи цени, предвид това, че по-опитните специалисти и 

по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-високо 

възнаграждение. Участникът не се обосновава конкретно как дългогодишния опит на 

експертите му води до формиране на ценовото му предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение „взимането на 

необходимите мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на 

проекта, гарантирайки завършване на СМР в рамките на предвидения бюджет и срок“. 

Конкретните мерки, които участникът посочва са: очертаване на времева рамка, преглед 

на проектите и КСС към договорите за строителство (отговорност на участника по 

задание), надзор на изпълнението на строителя (отговорност на участника по задание), 

ревизия на източниците (доставчици) на материали (участникът не може да задължи 

изпълнителите принудително да сменят избраните от тях доставчици), приемане на 

доставените на обекта материали с констативен протокол (надзорът приема документите, 

които доказват съответствие на материалите с изискванията на инв. проект и 

нормативните такива, не приема самите доставки), въвеждане на контролен дневник на 

доставките, наличен онлайн, специално инспектиране на материалите и оборудването (не 

може да послужи като основание за пестене на време), навременно представяне на всички 

документи (изискване, валидно за всички участници по технически спецификации), 

индивидуален подход при изпълнение на всеки един от обектите и задължителен 

инструктаж на живущите и служителите в обществената сграда.  

Нито едно от посочените обстоятелства комисията не счита за оригинални, тъй 

като са част от обичайната дейност при изпълнение на строителен надзор.  

Наличието на достъп до изготвения контролен дневник, предоставен на 

възложителя чрез Microsoft SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да 

се сметне за оригинално решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само 

предоставя достъп на Възложителя до информация за приетите материали.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка за строителен надзор, които да доказват оригиналност на 

избраното техническо решение, което да води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115 при изпълнението на 

строителен надзор, участникът посочва, че единият от партньорите „Рубикон 

Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 14001:2004, но същото е част от критериите 

за подбор. 

По т. 5.  участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

 С оглед изложеното на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника  за цена на ОСИП и упражняване на строителен надзор, която е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция №1.  
В подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 18.12.2019 г. по адм. д. 

№ 12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. по адм. д. № 

7999/2018 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 9338/2018 г., 

ІV отд. на ВАС. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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2. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №2  
Участникът е разделил обосновката си по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, като e представил в 

т. I обосновка на ценовото си предложение за ОСИП и в т. II обосновка на ценовото 

предложение за строителен надзор. 

I. В т. I участникът е направил обосновка на ценовото предложение за изготвяне на 

ОСИП, като се позовава на следното:  

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Наличието на 

лиценз/удостоверение от ДНСК е част от критериите за подбор и всеки от участниците 

следва да отговаря на това изискване. Изискване на ДНСК е лицата, включени в списъка 

към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да имат трудови или 

гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо лице. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. На следващо място са описани особеностите на ОПРР 

2014-2020 и мерките предвидени при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на 

стр. 2 е посочено, че: „*СМР ще се изпълняват на обекти, които са в режим на 

експлоатация ….. ще има и граждани-живущи в обектите“ и „СМР се извършват в 

жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че в обособена позиция 2, съгласно 

техническите спецификации има и една обществена сграда – сградата на „Военен клуб“, 

гр. Ботевград.  

Отново на стр. 2 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за три от сградите, включени в обособена позиция 2, са 

допустими и дейностите „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична 

енергия), които са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се, че конкретните мерки влияят индиректно върху икономическия аспект на 

услугата, изразяващ се в непрекъснато повишаване квалификацията на експертите чрез 

обучения, включване в екипа на енергийни одитори. Не се сочат конкретни цифри, 

спестявания на средства, обуславящи цена.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ (ДНСК), притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за оценка на съответствието е записано, че цената на 

лиценза е 200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е 

описана застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в цената за обществената 

поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената по ОСИП. Участникът посочва, че при 

калкулиране на разходите е използвал минималната заплата от 01.01.2020г. Следва да се 
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отбележи, че ценовото предложение на участника е направено преди крайния срок за 

получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Съгласно техническото 

предложение на участника в екипа е включен и технически помощник, чиито задължения 

са да посещава обектите и да извърши фотографско регистриране на конкретната 

ситуация. Разходи за него в обосновката на участника не са посочени.  

Общата стойност на разходите за експертите, описани от участника са 1936,08 лева. 

Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират разходи за транспорт. 

Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 200,00 лева, за 

командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 10 % - 311,92 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 200,00 + 88,00 = 2224,08 лева. 10 % 

печалба от върху тази сума е 222,41 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2224,08 + 222,41 = 2446.49 лева, а не предложената от участника цена от 2536,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 10% от 2536,00 лева се получава сума в размер на 253,60 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2224,08 се получава 2477.68 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

сумата 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не се 

посочват разходи за нощувки.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, като 

такива са фирмен офис, фирмени леки автомобили, оборудвани като мобилен офис, 

наличие на енергиен одитор, позициониране на експертите в гр. Габрово, експерти, които 

са проектирали по ОПРР, висококвалифицирани, успешно приключил друг проект в 

Община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочат мобилизация на екипа, посещения на обектите и достъпна среда, използване 

на специална програма по част ЕЕ, неограничен и постоянен достъп отвсякъде на доклада 

на експертите, индивидуален подход при всеки от обектите, включване в екипа на 

консултанта на енергийни одитори. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на система, 

стандарт за околна среда, като същата е критерий за подбор, на който всички участници 

следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, че 

фирмите участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

 

II.  Описание на ценовото предложение за упражняване на строителен надзор 

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 
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доход – 1008 лв. – ръководни кадри. Твърди се притежание на лиценз, застраховка, 

въведени системи за качество и околна среда, правоспособност на експертите, мобилен 

офис, компютри, автомобили, договори с експертите. Наличието на лиценз/удостоверение 

от ДНСК, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са част от критериите за подбор и всеки от 

участниците следва да отговаря на тези изисквания. Изискване на ДНСК е лицата, 

включени в списъка към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да 

имат трудови или гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо 

лице. 

На следващо място са описани особеностите на ОПРР 2014-2020 и мерките предвидени 

при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на стр. 8 е посочено, че: „*СМР ще 

се изпълняват на обекти, които са в режим на експлоатация ….. ще има и граждани-

живущи в обектите“ и „СМР се извършват в жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че 

в обособена позиция 2, съгласно техническите спецификации има и една обществена 

сграда – сградата на „Военен клуб“, гр. Ботевград.  

Отново на стр. 9 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за три от сградите, включени в обособена позиция 2, са 

допустими и дейностите: „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична 

енергия), които са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ/ДНСК, притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за строителен надзор е записано, че цената на лиценза е 

200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е описана 

застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в обществената поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената за упражняване на строителен надзор. 

Участникът посочва, че при калкулиране на разходите е използвал минималната заплата 

от 01.01.2020 г. Следва да се отбележи, че ценовото предложение на участника е 

направено преди крайния срок за получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е 

обнародван в ДВ, бр. 99  от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Ставката на час, 

използвана при калкулирането на разходите за експертите по изпълнение на дейностите за 

строителен надзор, възлиза 4,20 лева на час. За експерт Ръководител на екип е посочено, 

че същият работи на трудов договор с основна заплата 1008,00 лв. При 1008,00 лева 

заплата дори и при 22 работни се получава следната ставка на час: 1008,00 :22:8 = 5,73 

лева/час, която не отговаря на описаната от участника ставка от 4,20 лева/час. 

Общата стойност на разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани 

от участника са 4300,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се 

калкулират разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в 
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размер на 55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 

5% - 200,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4300,80 + 55,20 + 380,00 = 4736,00 лева. 5% 

печалба от върху тази сума е 236,80 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4736,00 + 236,80 = 4972.80 лева, а не предложената от участника цена от 4936,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 5% от 4936,00 лева се получава сума в размер на 246,80 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4736,00 се получава 4982.80 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броя на дните, 

които всеки експерт работи.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

като такива са наличие на предложено техническо решение, основаващо се на 

„управленски подход“, без ясно описание как подходът влияе на ниската цена. Като 

изключително благоприятни условия, участникът посочва наличието на фирмен офис в гр. 

София, мобилен офис, участие на енергиен одитор в екипа, наличие на 

висококвалифицирани експерти, опит в приключил проект на община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочи разработване на стратегия, преглед на КСС, ревизия на доставчиците на 

материали, приемане на доставките с констативен протокол, въвеждане на контролен 

дневник, специално инспектиране на материали и др., без посочване на конкретни 

стойности, навременно представяне на всички документи, индивидуален подход при 

изпълнение на строителния надзор и инструктаж на живущите и работещите в 

административната сграда. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на 

система, стандарт за околна среда, същата е критерий за подбор, на който всички 

участници следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, 

че фирмите, участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

След извършения от комисията подробен анализ и оценка на представената 

писмена обосновка от участника Обединение „Алфа М-Рубикон“ за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на Обособена позиция №2 Комисията 

единодушно реши, че не приема обосновката на основание чл. 72, ал. 3 изречение 

трето от ЗОП, и посочените аргументи, обосноваващи предложената цена от анализа и 

преценката на Комисията се приемат като недоказани, необективни и необосноваващи 

предложението му поради следните мотиви:  

 В т. I от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изготвяне на ОСИП, като се позовава на следното:  

В т. 1. Участникът обосновава наличието на икономическите особености на 

предоставяната услуга (участникът се позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП), като фактор за формиране на цената.  

В тази част от обосновката участникът описва дейности по СМР, като ги посочва 

като част от икономическите особености на производствения процес за ОСИП. Описаните 

дейности и особености по СМР нямат пряка връзка с оценката на инвестиционните 

проекти. Тъй като на този етап от работата на участника, респективно неговият екип, 

нямат връзка с живущите, собственици на апартаменти в сградата/ите предмет на 

поръчката. Такава не се и изисква относно оценка на инвестиционните проекти. Не може 

да се приеме, че тези аспекти имат индиректна икономическа връзка. 

Изброените документи по т. 1 – 4 участникът е посочил като необходими за 

извършването на дейността ОСИП, но несъотносими като разход по нея. Освен това част 

от тези обстоятелства (лиценз/удостоверение от ДНСК, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) са 

част от критериите за подбор за настоящата процедура и са основания за допускане на 
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участника до предходен етап от работата на комисията. На тази база са допуснати и други 

участници освен участникът, който е представил обосновката, така че това не може да се 

приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът е посочил срок за ОСИП 9 дни, а в обосновката е разписал следното: 

Ръководител екип, Експерт част ЕЕ и Координатор по безопасност и здраве: 5 

работни дни. 

Експерт част Архитектура: 4 работни дни. 

Експерт част Конструкции: 4 работни дни. 

Експерт част ВиК: 4 работни дни. 

Експерт част Електро: 5 работни дни. 

Експерт част ОВК: 4 работни дни. 

Експерт част Пожарна безопасност: 4 работни дни. 

Експерт част ПУСО: 3 работни дни. 

Експерт Технически контрол по част Конструктивна: 4 работни дни. 

Не е посочено подробно точно за кой обект и какво, като време и количество, ще 

извършва експертът. 

Участникът е посочил, че най-голяма тежест пада върху експерта по част 

Архитектура, но в обосновката си е предложил за него заплащане еднакво с останалите 

основни експерти. 

В обосновката на участника общата стойност на разходите за експертите, описани от 

участника са 1936,08 лева. Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

200,00 лева, за командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 10% - 

311,92 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 200,00 + 88,00 = 2224,08 лева. 10% 

печалба от върху тази сума е 222,41 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2224,08 + 222,41 = 2446.49 лева, а не предложената от участника цена от 2536,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 10% от 2536,00 лева се получава сума в размер на 253,60 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2224,08 се получава 2477.68 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение. 

В допълнение, съгласно чл. 19., ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

стойност от 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не 

се посочват разходи за нощувки.  

Също така участникът не е разписал подробно какво представляват „Разходи за 

консумативи на експертите“, за да може комисията да вземе отношение дали са 

релевантни към поръчката. 

Същевременно участникът е посочил, че не са необходими средства за транспорт, а 

е заложил командировъчни за експерт – ръководител екип. 

В същата част участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 
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като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за ОСИП, освен че 

има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват предложената от 

участника цена за ОСИП от 2536,00 лева без ДДС, участникът не посочва обективни 

обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената по ОСИП, участникът 

посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП). Описаното от участника избрано техническо решение на стр. 6 от обосновката, е 

записано, че се базира на опита на участника от предишни три реализирани проекта и 

опита на експертите му. Трябва да се вземе предвид, че опитът на участника при 

изпълнение на предишни услуги е критерий за подбор и че всички участници следва да 

отговарят на него. Опитът на експертите на участника пък е обект на оценка и същият не 

може се приеме за обективно обстоятелство, водещо до по-благоприятно техническо 

решение на участника, което води до икономичност на предложението му за ОСИП.  

Участникът описва, че предлаганото от него техническо решение „съдържа 

планирани конкретни дейности за всеки експерт от екипа на консултанта, разработен 

план за осигуряване на качеството, план за управление на риска и контрол (и двете 

фирми са регистрирани по EN ISO 9001:2015)“. Конкретно описание на предлаганото 

техническо решение на практика в обосновката на участника не е представено. 

Изискването за наличие на EN ISO 9001:2015 е критерий за подбор. Посочените от 

участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани в избраното 

техническо решение за изпълнение на услугата, са с декларативен характер и без 

конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, като участникът не е 

представил никакви доказателства за горните твърдения. В този смисъл комисията 

констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената обосновка, които да 

доказват, че избраното техническо решение води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за ОСИП, участникът посочва, 

наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на услугата, като 

посочва, че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и фирмени леки 

автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко необходимо офис 

оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. Участникът не 

посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на ценовото предложение. 

Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха могли да обяснят или 

обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта на съответния офис 

предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове по-ниско ценово 

предложение, при положение, че в същия раздел в друга подточка участникът е посочил, 

че експертите се намират в гр. Габрово и работят заедно. Наличието на собствен 

транспортен парк, разходите, за който самият участник посочва, че не са калкулирани в 

цената, не може да се приеме за изключително благоприятно условие за формиране на 

ценовото предложение. Не е обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху 

предложението на участника и в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт за ОСИП 

по част „ЕЕ“. Комисията не приема цитираното обстоятелство за обективно, тъй като то 

произтича от нормативни изисквания (чл. 142, ал. 11 от ЗУТ) и е задължително за 

изпълнение на ОСИП.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на ОСИП, и 

наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място наличието на 

ППП от експертите на участниците е условие за получаване на лиценз/удостоверение от 

ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На второ място комисията 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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единодушно счита, че позоваването от участника на екип от квалифицирани специалисти, 

не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-ниска цена, тъй като опитът на 

експертите е обект на оценка и експерти на други участници също получават максималния 

броя точки, както и предложените от участника експерти. От друга страна, наличието на 

висококвалифицирани специалисти, притежаващи дългогодишен опит в дружеството, 

може да се приема и като обосновка за изпълнение на услугата при по-високи цени, 

предвид това, че по-опитните специалисти и по-квалифицираните такива се наемат и 

осъществяват функции при по-високо възнаграждение. Участникът не се обосновава 

конкретно как дългогодишния опит на експертите му води до формиране на ценовото му 

предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение създадената 

организация за изготвяне на ОСИП в „оптимален и приемлив за Възложителя срок“, като 

в обосновката на участника не се прави обосновка как оптималният и приемлив срок 

влияе на цената за ОСИП. Участникът посочва, че мобилизира екипа и той започва работа 

в офиса на обединението. Това обстоятелство комисията не счита за оригинално, тъй като 

е част от обичайната дейност при изпълнение на ОСИП. Същото важи и за посещението 

на място на обектите.  

Участникът описва, че ръководителят на екипа ще използва програма ЕАВ Software 

VHC 1.0 (Energy Saving International AS) на ТУ – София. Комисията счита, че 

използването на този софтуер не може да се смята за оригинално, тъй като това е най-

масово използваният софтуер за изготвяне на ДЕЕ и оценка на частта „ЕЕ“, като 

обученията на регистрираните в АУЕР експерти по „ЕЕ“ се осъществяват на същия 

софтуер. От обосновката на участника не става ясно как наличието на такава програма 

води до намаляване на разходите за изпълнение на ОСИП. Няма информация какви са 

разходите на участника за лиценз, внедряване и др. подобни, позволяващи използването, 

респ. разполагането с програмата. 

Паралелната работа на експертите по ОСИП по съответната възложена им част и 

оформянето на доклада и подписването на частите на проекта и изработеният документ, 

комисията също не счита за оригинално решение, тъй като същото описва обичайния 

начин на изготвяне на ОСИП и не обосновава конкретна връзка с ниската цена на 

участника.  

Наличието на достъп до доклада, предоставен на възложителя чрез Microsoft 

SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да се сметне за оригинално 

решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само предоставя достъп на 

Възложителя до съдържанието на ОСИП.  

Подписването на инвестиционните проекти от сдружението на собствениците (3 

обекта за МЖС), цитирано като оригинално решение, съгласно техническите 

спецификации не е отговорност на изпълнителя, а на Възложителя – Община Ботевград, 

тъй като тя има договорни отношения със СС, а не консултантът по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка, които да доказват оригиналност на избраното техническо 

решение, което да води до икономичност при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115, участникът посочва, 

че единият от партньорите „Рубикон Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 

14001:2004, но наличието на същата е част от критериите за подбор. 

По т. 5.  Участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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В обобщение комисията единодушно намира, че участникът не доказва с 

представената обосновка начина на образуване на ценовото предложение за ОСИП. Сочат 

се обстоятелства, които участникът не доказва, че са действително налице за него. 

Участникът не се обосновава как сочените обстоятелства влияят на ценовото му 

предложение и в каква степен се отразяват при формиране на ценовото му предложение за 

ОСИП. Не се посочват конкретни числови, респ. процентни влияния на голяма част от 

сочените обстоятелствата. Не става ясно в каква степен всяко от тези обстоятелства влияе 

така, че да доведе до предложение от 2 536,00 лв. Участникът само посочва, без да прави 

конкретни установявания за всяко от обстоятелствата, че води до минимизиране на 

разходите. Минимизиране на разходите, комисията не може да приеме за доказано, 

предвид липсата на доказателства и предвид липсата на обосноваване как в 

действителност всяко едно от тези обстоятелства води до икономическа последица, 

изразяваща се в необичайно ниското ценово предложение до Възложителя. Не се доказва 

и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугата. Не е налице оригиналност на предложеното от участника решение по отношение 

на услугата, тъй като подборът на персонално определен екип не е присъщо само за този 

участник. 

 В т. II от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изпълнение на строителен надзор, като се позовава на 

следното:  

В т. 1 от тази част участникът обосновава наличието на икономическите 

особености на предоставяната услуга по изпълнение на строителен надзор (участникът се 

позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП), като фактор за 

формиране на цената.  

Обосновката е разписана за оценка съответствието на инвестиционните проекти, 

вместо за строителен надзор: „Предоставената услуга по оценка на съответствието на 

работни проекти е строго регламентирана от Българското законодателство, в случая 

ЗУТ и се извършва в обхвата на чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ. Това е интелектуален труд, 

при който експертите ползват както своите знания по законовите и нормативни 

документи, касаещи оценката, така и своя опит и практика като проектанти с пълна 

проектантска правоспособност, оценявайки проектите на своите колеги. … 

Предвиждаме по задачата да работят експерти по всички части на одобрения 

инвестиционен проект, съгласно Наредба 4 за ОСИП“. 

Участникът изброява документи като необходими за извършването на дейността по 

упражняване на строителен надзор (лиценз/удостоверение, застраховка, стандарти ISO 

9001:2015 и ISO 14001:2015, удостоверение за координатор по безопасност и здраве). Една 

част от тези изисквания са част от критериите за подбор за настоящата процедура, а друга 

част са нормативни изисквания за изпълняване на строителен надзор, на които всички 

участници следва да отговарят. На тази база са допуснати и други участници освен 

участникът, който е представил обосновката, така че наличието на изброените документи 

не може да се приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът не е посочил подробно точно за кой обект и какво, като време и 

количество, ще извършват експертите. Съгласно обосновката общата стойност на 

разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани от участника са 

4300,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 5% - 311,92 

лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4300,80 + 55,20 + 380,00 = 4736,00 лева. 5% 

печалба от върху тази сума е 236,80 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4736,00 + 236,80 = 4972,80 лева, а не предложената от участника цена от 4936,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 5% от 4936,00 лева се получава сума в размер на 253,60 лева и да 
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прибавим тях към сумата от 4736,00 се получава 4982,80 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броят на дните, 

които всеки експерт работи.  

В обосновката по т. 1 участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за строителен надзор, 

освен че има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват 

предложената от участника цена за строителен надзор от 4936,00 лева без ДДС, 

участникът не посочва обективни обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да 

попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената за строителен надзор, 

участникът посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по 

изпълнение на строителен надзор (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). Описаното от участника 

избрано техническо решение на стр. 13 от обосновката, е описано, че се базира на опита 

на участника и членовете в обединението. Трябва да се вземе предвид, че опитът на 

участника (и членовете в обединението) при изпълнение на предишни услуги е критерий 

за подбор и че всички участници следва да отговарят на него. Участникът е описал, че 

техническото решение съдържа описание на всички дейности за изпълнение на поръчката. 

Това е задължение за всички участници и не представлява особеност на техническото 

решение на участника. Участникът описва, че техническото му решение включва план за 

осъществяване на контрол на място на обектите на всеки член от екипа, табличен вид на 

предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани документи. Конкретни 

обаче такива не са описани или представени и участникът не е описал как те повлияват 

ценообразуването за строителен надзор.  

Посочените от участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани 

в избраното техническо решение за изпълнение на услугата за строителен надзор, са с 

декларативен характер и без конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената 

обосновка, които да доказват, че избраното техническо решение води до икономичност 

при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за строителен надзор, участникът 

посочва наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на 

услугата, като посочва че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и 

фирмени леки автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко 

необходимо офис оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. 

Участникът не посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на 

ценовото предложение. Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха 

могли да обяснят или обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта 

на съответния офис предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове 

по-ниско ценово предложение. Наличието на собствен транспортен парк, разходите, за 

който самият участник посочва, че не са калкулирани в цената не може да се приеме за 

изключително благоприятно условие за формиране на ценовото предложение. Не е 

обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху предложението на участника и 

в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт по част 

„ЕЕ“.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на строителния 

надзор, и наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място 

наличието на ППП от експертите на участниците е условие за получаване на 

лиценз/удостоверение от ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На 

второ място комисията единодушно счита, че позоваването от участника на екип от 

квалифицирани специалисти, не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-

ниска цена, тъй като опитът на експертите е обект на оценка и експертите на други 

участници също получават максималния броя точки, както и предложените от участника 

експерти. От друга страна, наличието на висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи дългогодишен опит в дружеството може да се приема и като обосновка за 

изпълнение на услугата при по-високи цени, предвид това, че по-опитните специалисти и 

по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-високо 

възнаграждение. Участникът не се обосновава конкретно как дългогодишния опит на 

експертите му води до формиране на ценовото му предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение „взимането на 

необходимите мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на 

проекта, гарантирайки завършване на СМР в рамките на предвидения бюджет и срок“. 

Конкретните мерки, които участникът посочва са: очертаване на времева рамка, преглед 

на проектите и КСС към договорите за строителство (отговорност на участника по 

задание), надзор на изпълнението на строителя (отговорност на участника по задание), 

ревизия на източниците (доставчици) на материали (участникът не може да задължи 

изпълнителите принудително да сменят избраните от тях доставчици), приемане на 

доставените на обекта материали с констативен протокол (надзорът приема документите, 

които доказват съответствие на материалите с изискванията на инв. проект и 

нормативните такива, не приема самите доставки), въвеждане на контролен дневник на 

доставките, наличен онлайн, специално инспектиране на материалите и оборудването (не 

може да послужи като основание за пестене на време), навременно представяне на всички 

документи (изискване, валидно за всички участници по технически спецификации), 

индивидуален подход при изпълнение на всеки един от обектите и задължителен 

инструктаж на живущите и служителите в обществената сграда.  

Нито едно от посочените обстоятелства комисията не счита за оригинални, тъй 

като са част от обичайната дейност при изпълнение на строителен надзор.  

Наличието на достъп до изготвения контролен дневник, предоставен на 

възложителя чрез Microsoft SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да 

се сметне за оригинално решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само 

предоставя достъп на Възложителя до информация за приетите материали.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка за строителен надзор, които да доказват оригиналност на 

избраното техническо решение, което да води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115 при изпълнението на 

строителен надзор, участникът посочва, че единият от партньорите „Рубикон 

Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 14001:2004, но същото е част от критериите 

за подбор. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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По т. 5.  участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

 С оглед изложеното на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника за цена на ОСИП и упражняване на строителен надзор, която е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и  предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция №1. В 

подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 18.12.2019 г. по адм. д. № 

12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. по адм. д. № 7999/2018 

г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 9338/2018 г., ІV отд. на 

ВАС. 

 

 

3. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №3  
Участникът е разделил обосновката си по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, като e представил в 

т. I обосновка на ценовото си предложение за ОСИП и в т. II обосновка на ценовото 

предложение за строителен надзор. 

 

I. В т. I участникът е направил обосновка на ценовото предложение за изготвяне на 

ОСИП, като се позовава на следното:  

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Наличието на 

лиценз/удостоверение от ДНСК е част от критериите за подбор и всеки от участниците 

следва да отговаря на това изискване. Изискване на ДНСК е лицата, включени в списъка 

към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да имат трудови или 

гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо лице. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. На следващо място са описани особеностите на ОПРР 

2014-2020 и мерките предвидени при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на 

стр. 2 е посочено, че: „*СМР ще се изпълняват на обекти, които са в режим на 

експлоатация ….. ще има и граждани-живущи в обектите“ и „СМР се извършват в 

жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че в обособена позиция 3, съгласно 

техническите спецификации има и една обществена сграда – сградата на ДГ „Кокиче“.  

Отново на стр. 2 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 3, са допустими и 

дейностите „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се, че конкретните мерки влияят индиректно върху икономическия аспект на 

услугата, изразяващ се в непрекъснато повишаване квалификацията на експертите чрез 

обучения, включване в екипа на енергийни одитори. Не се сочат конкретни цифри, 

спестявания на средства, обуславящи цена.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ (ДНСК), притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за оценка на съответствието е записано, че цената на 

лиценза е 200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е 

описана застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 
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поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в цената за обществената 

поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената по ОСИП. Участникът посочва, че при 

калкулиране на разходите е използвал минималната заплата от 01.01.2020г. Следва да се 

отбележи, че ценовото предложение на участника е направено преди крайния срок за 

получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Съгласно техническото 

предложение на участника в екипа е включен и технически помощник, чиито задължения 

са да посещава обектите и да извърши фотографско регистриране на конкретната 

ситуация. Разходи за него в обосновката на участника не са посочени.  

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 3,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 3 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите, описани от участника са 1936,08 лева. 

Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират разходи за транспорт. 

Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 280,00 лева, за 

командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 18 % - 459,92 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 280,00 + 88,00 = 2304,08 лева. 18 % 

печалба от върху тази сума е 414,73 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2304,08 + 414,73 = 2718.81 лева, а не предложената от участника цена от 2764,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 18% от 2764,00 лева се получава сума в размер на 497,52 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2304,08 се получава 2801.60 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

сумата 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не се 

посочват разходи за нощувки.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, като 

такива са фирмен офис, фирмени леки автомобили, оборудвани като мобилен офис, 

наличие на енергиен одитор, позициониране на експертите в гр. Габрово, експерти, които 
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са проектирали по ОПРР, висококвалифицирани, успешно приключил друг проект в 

Община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочат мобилизация на екипа, посещения на обектите и достъпна среда, използване 

на специална програма по част ЕЕ, неограничен и постоянен достъп отвсякъде на доклада 

на експертите, индивидуален подход при всеки от обектите, включване в екипа на 

консултанта на енергийни одитори. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на система, 

стандарт за околна среда, като същата е критерий за подбор, на който всички участници 

следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, че 

фирмите участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

 

II.  Описание на ценовото предложение за упражняване на строителен надзор 

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. Твърди се притежание на лиценз, застраховка, 

въведени системи за качество и околна среда, правоспособност на експертите, мобилен 

офис, компютри, автомобили, договори с експертите. Наличието на лиценз/удостоверение 

от ДНСК, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са част от критериите за подбор и всеки от 

участниците следва да отговаря на тези изисквания. Изискване на ДНСК е лицата, 

включени в списъка към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да 

имат трудови или гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо 

лице. 

На следващо място са описани особеностите на ОПРР 2014-2020 и мерките предвидени 

при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на стр. 8 е посочено, че: „*СМР ще 

се изпълняват на обекти, които са в режим на експлоатация ….. ще има и граждани-

живущи в обектите“ и „СМР се извършват в жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че 

в обособена позиция 3, съгласно техническите спецификации има и една обществена 

сграда – сградата на ДГ „Кокиче“.  

Отново на стр. 9 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 3, са допустими и 

дейностите: „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ/ДНСК, притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за строителен надзор е записано, че цената на лиценза е 

200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е описана 

застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 
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мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в обществената поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената за упражняване на строителен надзор. 

Участникът посочва, че при калкулиране на разходите е използвал минималната заплата 

от 01.01.2020 г. Следва да се отбележи, че ценовото предложение на участника е 

направено преди крайния срок за получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е 

обнародван в ДВ, бр. 99  от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Ставката на час, 

използвана при калкулирането на разходите за експертите по изпълнение на дейностите за 

строителен надзор, възлиза 4,20 лева на час. За експерт Ръководител на екип е посочено, 

че същият работи на трудов договор с основна заплата 1008,00 лв. При 1008,00 лева 

заплата дори и при 22 работни се получава следната ставка на час: 1008,00 :22:8 = 5,73 

лева/час, която не отговаря на описаната от участника ставка от 4,20 лева/час. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 3,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 3 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани 

от участника са 4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се 

калкулират разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в 

размер на 55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 

6% - 360,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 380,00 = 4904,00 лева. 6% 

печалба от върху тази сума е 294,24 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4904,00 + 294,24 = 5198.24 лева, а не предложената от участника цена от 5264,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 6% от 5264,00 лева се получава сума в размер на 315,84 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4904,00 се получава 5219.84 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броя на дните, 

които всеки експерт работи.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

като такива са наличие на предложено техническо решение, основаващо се на 

„управленски подход“, без ясно описание как подходът влияе на ниската цена. Като 

изключително благоприятни условия, участникът посочва наличието на фирмен офис в гр. 

София, мобилен офис, участие на енергиен одитор в екипа, наличие на 

висококвалифицирани експерти, опит в приключил проект на община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочи разработване на стратегия, преглед на КСС, ревизия на доставчиците на 

материали, приемане на доставките с констативен протокол, въвеждане на контролен 

дневник, специално инспектиране на материали и др., без посочване на конкретни 

стойности, навременно представяне на всички документи, индивидуален подход при 

изпълнение на строителния надзор и инструктаж на живущите и работещите в 

административната сграда. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на 

система, стандарт за околна среда, същата е критерий за подбор, на който всички 

участници следва да отговарят. 
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5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, 

че фирмите, участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

 

След извършения от комисията подробен анализ и оценка на представената 

писмена обосновка от участника Обединение „Алфа М-Рубикон“ за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 Комисията 

единодушно реши, че не приема обосновката на основание чл. 72, ал. 3 изречение 

трето от ЗОП, и посочените аргументи, обосноваващи предложената цена от анализа и 

преценката на Комисията се приемат като недоказани, необективни и необосноваващи 

предложението му поради следните мотиви:  

 В т. I от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изготвяне на ОСИП, като се позовава на следното:  

В т. 1. Участникът обосновава наличието на икономическите особености на 

предоставяната услуга (участникът се позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП), като фактор за формиране на цената.  

В тази част от обосновката участникът описва дейности по СМР, като ги посочва 

като част от икономическите особености на производствения процес за ОСИП. Описаните 

дейности и особености по СМР нямат пряка връзка с оценката на инвестиционните 

проекти. Тъй като на този етап от работата на участника, респективно неговият екип, 

нямат връзка с живущите, собственици на апартаменти в сградата/ите предмет на 

поръчката. Такава не се и изисква относно оценка на инвестиционните проекти. Не може 

да се приеме, че тези аспекти имат индиректна икономическа връзка. 

Изброените документи по т. 1 – 4 участникът е посочил като необходими за 

извършването на дейността ОСИП, но несъотносими като разход по нея. Освен това част 

от тези обстоятелства (лиценз/удостоверение от ДНСК, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) са 

част от критериите за подбор за настоящата процедура и са основания за допускане на 

участника до предходен етап от работата на комисията. На тази база са допуснати и други 

участници освен участникът, който е представил обосновката, така че това не може да се 

приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът е посочил срок за ОСИП 9 дни, а в обосновката е разписал следното: 

Ръководител екип, Експерт част ЕЕ и Координатор по безопасност и здраве: 5 

работни дни. 

Експерт част Архитектура: 4 работни дни. 

Експерт част Конструкции: 4 работни дни. 

Експерт част ВиК: 4 работни дни. 

Експерт част Електро: 5 работни дни. 

Експерт част ОВК: 4 работни дни. 

Експерт част Пожарна безопасност: 4 работни дни. 

Експерт част ПУСО: 3 работни дни. 

Експерт Технически контрол по част Конструктивна: 4 работни дни. 

Не е посочено подробно точно за кой обект и какво, като време и количество, ще 

извършва експертът. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 3,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 3 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Участникът е посочил, че най-голяма тежест пада върху експерта по част 

Архитектура, но в обосновката си е предложил за него заплащане еднакво с останалите 

основни експерти. 
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В обосновката на участника общата стойност на разходите за експертите, описани от 

участника са 1936,08 лева. Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

280,00 лева, за командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 18% - 

459,92 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 280,00 + 88,00 = 2304,08 лева. 18% 

печалба от върху тази сума е 414,73 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2304,08 + 414,73 = 2718.81 лева, а не предложената от участника цена от 2764,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 18% от 2764,00 лева се получава сума в размер на 497.52 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2304,08 се получава 2801.60 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение. 

В допълнение, съгласно чл. 19., ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

стойност от 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не 

се посочват разходи за нощувки.  

Също така участникът не е разписал подробно какво представляват „Разходи за 

консумативи на експертите“, за да може комисията да вземе отношение дали са 

релевантни към поръчката. 

Същевременно участникът е посочил, че не са необходими средства за транспорт, а 

е заложил командировъчни за експерт – ръководител екип. 

В същата част участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за ОСИП, освен че 

има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват предложената от 

участника цена за ОСИП от 2764,00 лева без ДДС, участникът не посочва обективни 

обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената по ОСИП, участникът 

посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП). Описаното от участника избрано техническо решение на стр. 6 от обосновката, е 

записано, че се базира на опита на участника от предишни три реализирани проекта и 

опита на експертите му. Трябва да се вземе предвид, че опитът на участника при 

изпълнение на предишни услуги е критерий за подбор и че всички участници следва да 

отговарят на него. Опитът на експертите на участника пък е обект на оценка и същият не 

може се приеме за обективно обстоятелство, водещо до по-благоприятно техническо 

решение на участника, което води до икономичност на предложението му за ОСИП.  

Участникът описва, че предлаганото от него техническо решение „съдържа 

планирани конкретни дейности за всеки експерт от екипа на консултанта, разработен 

план за осигуряване на качеството, план за управление на риска и контрол (и двете 
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фирми са регистрирани по EN ISO 9001:2015)“. Конкретно описание на предлаганото 

техническо решение на практика в обосновката на участника не е представено. 

Изискването за наличие на EN ISO 9001:2015 е критерий за подбор. Посочените от 

участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани в избраното 

техническо решение за изпълнение на услугата, са с декларативен характер и без 

конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, като участникът не е 

представил никакви доказателства за горните твърдения. В този смисъл комисията 

констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената обосновка, които да 

доказват, че избраното техническо решение води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за ОСИП, участникът посочва, 

наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на услугата, като 

посочва, че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и фирмени леки 

автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко необходимо офис 

оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. Участникът не 

посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на ценовото предложение. 

Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха могли да обяснят или 

обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта на съответния офис 

предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове по-ниско ценово 

предложение, при положение, че в същия раздел в друга подточка участникът е посочил, 

че експертите се намират в гр. Габрово и работят заедно. Наличието на собствен 

транспортен парк, разходите, за който самият участник посочва, че не са калкулирани в 

цената, не може да се приеме за изключително благоприятно условие за формиране на 

ценовото предложение. Не е обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху 

предложението на участника и в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт за ОСИП 

по част „ЕЕ“. Комисията не приема цитираното обстоятелство за обективно, тъй като то 

произтича от нормативни изисквания (чл. 142, ал. 11 от ЗУТ) и е задължително за 

изпълнение на ОСИП.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на ОСИП, и 

наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място наличието на 

ППП от експертите на участниците е условие за получаване на лиценз/удостоверение от 

ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На второ място комисията 

единодушно счита, че позоваването от участника на екип от квалифицирани специалисти, 

не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-ниска цена, тъй като опитът на 

експертите е обект на оценка и експерти на други участници също получават максималния 

броя точки, както и предложените от участника експерти. От друга страна, наличието на 

висококвалифицирани специалисти, притежаващи дългогодишен опит в дружеството, 

може да се приема и като обосновка за изпълнение на услугата при по-високи цени, 

предвид това, че по-опитните специалисти и по-квалифицираните такива се наемат и 

осъществяват функции при по-високо възнаграждение. Участникът не се обосновава 

конкретно как дългогодишния опит на експертите му води до формиране на ценовото му 

предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение създадената 

организация за изготвяне на ОСИП в „оптимален и приемлив за Възложителя срок“, като 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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в обосновката на участника не се прави обосновка как оптималният и приемлив срок 

влияе на цената за ОСИП. Участникът посочва, че мобилизира екипа и той започва работа 

в офиса на обединението. Това обстоятелство комисията не счита за оригинално, тъй като 

е част от обичайната дейност при изпълнение на ОСИП. Същото важи и за посещението 

на място на обектите.  

Участникът описва, че ръководителят на екипа ще използва програма ЕАВ Software 

VHC 1.0 (Energy Saving International AS) на ТУ – София. Комисията счита, че 

използването на този софтуер не може да се смята за оригинално, тъй като това е най-

масово използваният софтуер за изготвяне на ДЕЕ и оценка на частта „ЕЕ“, като 

обученията на регистрираните в АУЕР експерти по „ЕЕ“ се осъществяват на същия 

софтуер. От обосновката на участника не става ясно как наличието на такава програма 

води до намаляване на разходите за изпълнение на ОСИП. Няма информация какви са 

разходите на участника за лиценз, внедряване и др. подобни, позволяващи използването, 

респ. разполагането с програмата. 

Паралелната работа на експертите по ОСИП по съответната възложена им част и 

оформянето на доклада и подписването на частите на проекта и изработеният документ, 

комисията също не счита за оригинално решение, тъй като същото описва обичайния 

начин на изготвяне на ОСИП и не обосновава конкретна връзка с ниската цена на 

участника.  

Наличието на достъп до доклада, предоставен на възложителя чрез Microsoft 

SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да се сметне за оригинално 

решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само предоставя достъп на 

Възложителя до съдържанието на ОСИП.  

Подписването на инвестиционните проекти от сдружението на собствениците (2 

обекта за МЖС), цитирано като оригинално решение, съгласно техническите 

спецификации не е отговорност на изпълнителя, а на Възложителя – Община Ботевград, 

тъй като тя има договорни отношения със СС, а не консултантът по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка, които да доказват оригиналност на избраното техническо 

решение, което да води до икономичност при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115, участникът посочва, 

че единият от партньорите „Рубикон Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 

14001:2004, но наличието на същата е част от критериите за подбор. 

По т. 5.  Участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

В обобщение комисията единодушно намира, че участникът не доказва с 

представената обосновка начина на образуване на ценовото предложение за ОСИП. Сочат 

се обстоятелства, които участникът не доказва, че са действително налице за него. 

Участникът не се обосновава как сочените обстоятелства влияят на ценовото му 

предложение и в каква степен се отразяват при формиране на ценовото му предложение за 

ОСИП. Не се посочват конкретни числови, респ. процентни влияния на голяма част от 

сочените обстоятелствата. Не става ясно в каква степен всяко от тези обстоятелства влияе 

така, че да доведе до предложение от 2 764,00 лв. Участникът само посочва, без да прави 

конкретни установявания за всяко от обстоятелствата, че води до минимизиране на 

разходите. Минимизиране на разходите, комисията не може да приеме за доказано, 

предвид липсата на доказателства и предвид липсата на обосноваване как в 

действителност всяко едно от тези обстоятелства води до икономическа последица, 

изразяваща се в необичайно ниското ценово предложение до Възложителя. Не се доказва 

и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугата. Не е налице оригиналност на предложеното от участника решение по отношение 

на услугата, тъй като подборът на персонално определен екип не е присъщо само за този 

участник. 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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 В т. II от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изпълнение на строителен надзор, като се позовава на 

следното:  

В т. 1 от тази част участникът обосновава наличието на икономическите 

особености на предоставяната услуга по изпълнение на строителен надзор (участникът се 

позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП), като фактор за 

формиране на цената.  

Обосновката е разписана за оценка съответствието на инвестиционните проекти, 

вместо за строителен надзор: „Предоставената услуга по оценка на съответствието на 

работни проекти е строго регламентирана от Българското законодателство, в случая 

ЗУТ и се извършва в обхвата на чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ. Това е интелектуален труд, 

при който експертите ползват както своите знания по законовите и нормативни 

документи, касаещи оценката, така и своя опит и практика като проектанти с пълна 

проектантска правоспособност, оценявайки проектите на своите колеги. … 

Предвиждаме по задачата да работят експерти по всички части на одобрения 

инвестиционен проект, съгласно Наредба 4 за ОСИП“. 

Участникът изброява документи като необходими за извършването на дейността по 

упражняване на строителен надзор (лиценз/удостоверение, застраховка, стандарти ISO 

9001:2015 и ISO 14001:2015, удостоверение за координатор по безопасност и здраве). Една 

част от тези изисквания са част от критериите за подбор за настоящата процедура, а друга 

част са нормативни изисквания за изпълняване на строителен надзор, на които всички 

участници следва да отговарят. На тази база са допуснати и други участници освен 

участникът, който е представил обосновката, така че наличието на изброените документи 

не може да се приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът не е посочил подробно точно за кой обект и какво, като време и 

количество, ще извършват експертите. Съгласно обосновката общата стойност на 

разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани от участника са 

4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 6% - 360,00 

лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 380,00 = 4904,00 лева. 6% 

печалба от върху тази сума е 294,24 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4904,00 + 294,24 = 5198,24 лева, а не предложената от участника цена от 5264,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 6% от 5264,00 лева се получава сума в размер на 315,84 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4904,00 се получава 5219.84 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броят на дните, 

които всеки експерт работи. 

В допълнение, съгласно документацията за участие в обществената поръчка от 

участниците не се изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и 

„ОВК“ за обособена позиция 3,  като в своето техническо предложение за Обособена 

позиция 3 участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата 

допълнителни експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката 

за формирането на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на 

участника, което обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия 

на средства при ценообразуването. 

В обосновката по т. 1 участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 
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като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за строителен надзор, 

освен че има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват 

предложената от участника цена за строителен надзор от 5264,00 лева без ДДС, 

участникът не посочва обективни обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да 

попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената за строителен надзор, 

участникът посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по 

изпълнение на строителен надзор (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). Описаното от участника 

избрано техническо решение на стр. 13 от обосновката, е описано, че се базира на опита 

на участника и членовете в обединението. Трябва да се вземе предвид, че опитът на 

участника (и членовете в обединението) при изпълнение на предишни услуги е критерий 

за подбор и че всички участници следва да отговарят на него. Участникът е описал, че 

техническото решение съдържа описание на всички дейности за изпълнение на поръчката. 

Това е задължение за всички участници и не представлява особеност на техническото 

решение на участника. Участникът описва, че техническото му решение включва план за 

осъществяване на контрол на място на обектите на всеки член от екипа, табличен вид на 

предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани документи. Конкретни 

обаче такива не са описани или представени и участникът не е описал как те повлияват 

ценообразуването за строителен надзор.  

Посочените от участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани 

в избраното техническо решение за изпълнение на услугата за строителен надзор, са с 

декларативен характер и без конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената 

обосновка, които да доказват, че избраното техническо решение води до икономичност 

при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за строителен надзор, участникът 

посочва наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на 

услугата, като посочва че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и 

фирмени леки автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко 

необходимо офис оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. 

Участникът не посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на 

ценовото предложение. Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха 

могли да обяснят или обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта 

на съответния офис предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове 

по-ниско ценово предложение. Наличието на собствен транспортен парк, разходите, за 

който самият участник посочва, че не са калкулирани в цената не може да се приеме за 

изключително благоприятно условие за формиране на ценовото предложение. Не е 

обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху предложението на участника и 

в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт по част 

„ЕЕ“.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на строителния 

надзор, и наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място 

наличието на ППП от експертите на участниците е условие за получаване на 

лиценз/удостоверение от ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На 

второ място комисията единодушно счита, че позоваването от участника на екип от 

квалифицирани специалисти, не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-

ниска цена, тъй като опитът на експертите е обект на оценка и експертите на други 

участници също получават максималния броя точки, както и предложените от участника 
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експерти. От друга страна, наличието на висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи дългогодишен опит в дружеството може да се приема и като обосновка за 

изпълнение на услугата при по-високи цени, предвид това, че по-опитните специалисти и 

по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-високо 

възнаграждение. Участникът не се обосновава конкретно как дългогодишния опит на 

експертите му води до формиране на ценовото му предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение „взимането на 

необходимите мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на 

проекта, гарантирайки завършване на СМР в рамките на предвидения бюджет и срок“. 

Конкретните мерки, които участникът посочва са: очертаване на времева рамка, преглед 

на проектите и КСС към договорите за строителство (отговорност на участника по 

задание), надзор на изпълнението на строителя (отговорност на участника по задание), 

ревизия на източниците (доставчици) на материали (участникът не може да задължи 

изпълнителите принудително да сменят избраните от тях доставчици), приемане на 

доставените на обекта материали с констативен протокол (надзорът приема документите, 

които доказват съответствие на материалите с изискванията на инв. проект и 

нормативните такива, не приема самите доставки), въвеждане на контролен дневник на 

доставките, наличен онлайн, специално инспектиране на материалите и оборудването (не 

може да послужи като основание за пестене на време), навременно представяне на всички 

документи (изискване, валидно за всички участници по технически спецификации), 

индивидуален подход при изпълнение на всеки един от обектите и задължителен 

инструктаж на живущите и служителите в обществената сграда.  

Нито едно от посочените обстоятелства комисията не счита за оригинални, тъй 

като са част от обичайната дейност при изпълнение на строителен надзор.  

Наличието на достъп до изготвения контролен дневник, предоставен на 

възложителя чрез Microsoft SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да 

се сметне за оригинално решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само 

предоставя достъп на Възложителя до информация за приетите материали.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка за строителен надзор, които да доказват оригиналност на 

избраното техническо решение, което да води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115 при изпълнението на 

строителен надзор, участникът посочва, че единият от партньорите „Рубикон 

Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 14001:2004, но същото е част от критериите 

за подбор. 

По т. 5.  участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

 С оглед изложеното на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника за цена на ОСИП и упражняване на строителен надзор, която е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция №3.  
В подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 18.12.2019 г. по адм. д. 

№ 12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. по адм. д. № 

7999/2018 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 9338/2018 г., 

ІV отд. на ВАС. 
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4. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №4  
Участникът е разделил обосновката си по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, като e представил в 

т. I обосновка на ценовото си предложение за ОСИП и в т. II обосновка на ценовото 

предложение за строителен надзор. 

 

I. В т. I участникът е направил обосновка на ценовото предложение за изготвяне на 

ОСИП, като се позовава на следното:  

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Наличието на 

лиценз/удостоверение от ДНСК е част от критериите за подбор и всеки от участниците 

следва да отговаря на това изискване. Изискване на ДНСК е лицата, включени в списъка 

към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да имат трудови или 

гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо лице. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. На следващо място са описани особеностите на ОПРР 

2014-2020 и мерките предвидени при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на 

стр. 2 е посочено, че: „*СМР ще се изпълняват на обекти, които са в режим на 

експлоатация ….. ще има и граждани-живущи в обектите“ и „СМР се извършват в 

жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че в обособена позиция 4, съгласно 

техническите спецификации има и една обществена сграда – сградата на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“.  

Отново на стр. 2 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 4, са допустими и 

дейностите „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се, че конкретните мерки влияят индиректно върху икономическия аспект на 

услугата, изразяващ се в непрекъснато повишаване квалификацията на експертите чрез 

обучения, включване в екипа на енергийни одитори. Не се сочат конкретни цифри, 

спестявания на средства, обуславящи цена.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ (ДНСК), притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за оценка на съответствието е записано, че цената на 

лиценза е 200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е 

описана застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в цената за обществената 

поръчка.  
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По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената по ОСИП. Участникът посочва, че при 

калкулиране на разходите е използвал минималната заплата от 01.01.2020г. Следва да се 

отбележи, че ценовото предложение на участника е направено преди крайния срок за 

получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Съгласно техническото 

предложение на участника в екипа е включен и технически помощник, чиито задължения 

са да посещава обектите и да извърши фотографско регистриране на конкретната 

ситуация. Разходи за него в обосновката на участника не са посочени.  

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 4,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 4 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите, описани от участника са 1613,04 лева. 

Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират разходи за транспорт. 

Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 280,00 лева, за 

командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 15 % - 442,96 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1613,04 + 280,00 + 88,00 = 1981,04 лева. 15 % 

печалба от върху тази сума е 297,16 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

1981,04 + 297,16 = 2278.20 лева, а не предложената от участника цена от 2424,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 15 % от 2424,00 лева се получава сума в размер на 363,60 лева и да 

прибавим тях към сумата от 1981,04 се получава 2344.64 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

сумата 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не се 

посочват разходи за нощувки.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, като 

такива са фирмен офис, фирмени леки автомобили, оборудвани като мобилен офис, 

наличие на енергиен одитор, позициониране на експертите в гр. Габрово, експерти, които 

са проектирали по ОПРР, висококвалифицирани, успешно приключил друг проект в 

Община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочат мобилизация на екипа, посещения на обектите и достъпна среда, използване 

на специална програма по част ЕЕ, неограничен и постоянен достъп отвсякъде на доклада 

на експертите, индивидуален подход при всеки от обектите, включване в екипа на 

консултанта на енергийни одитори. 
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4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на система, 

стандарт за околна среда, като същата е критерий за подбор, на който всички участници 

следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, че 

фирмите участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

 

II.  Описание на ценовото предложение за упражняване на строителен надзор 

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. Твърди се притежание на лиценз, застраховка, 

въведени системи за качество и околна среда, правоспособност на експертите, мобилен 

офис, компютри, автомобили, договори с експертите. Наличието на лиценз/удостоверение 

от ДНСК, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са част от критериите за подбор и всеки от 

участниците следва да отговаря на тези изисквания. Изискване на ДНСК е лицата, 

включени в списъка към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да 

имат трудови или гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо 

лице. 

На следващо място са описани особеностите на ОПРР 2014-2020 и мерките предвидени 

при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на стр. 8 е посочено, че: „*СМР ще 

се изпълняват на обекти, които са в режим на експлоатация ….. ще има и граждани-

живущи в обектите“ и „СМР се извършват в жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че 

в обособена позиция 4, съгласно техническите спецификации има и една обществена 

сграда – сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.  

Отново на стр. 9 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 4, са допустими и 

дейностите: „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ/ДНСК, притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за строителен надзор е записано, че цената на лиценза е 

200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е описана 

застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в обществената поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената за упражняване на строителен надзор. 

Участникът посочва, че при калкулиране на разходите е използвал минималната заплата 

от 01.01.2020 г. Следва да се отбележи, че ценовото предложение на участника е 

направено преди крайния срок за получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за 
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бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е 

обнародван в ДВ, бр. 99  от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Ставката на час, 

използвана при калкулирането на разходите за експертите по изпълнение на дейностите за 

строителен надзор, възлиза 4,20 лева на час. За експерт Ръководител на екип е посочено, 

че същият работи на трудов договор с основна заплата 1008,00 лв. При 1008,00 лева 

заплата дори и при 22 работни се получава следната ставка на час: 1008,00 :22:8 = 5,73 

лева/час, която не отговаря на описаната от участника ставка от 4,20 лева/час. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 4,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 4 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани 

от участника са 4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се 

калкулират разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в 

размер на 55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 

10% - 460,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 380,00 = 4904,00 лева. 10% 

печалба от върху тази сума е 490,40 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4904,00 + 490,40 = 5394.40 лева, а не предложената от участника цена от 5364,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 10% от 5364,00 лева се получава сума в размер на 536,40 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4904,00 се получава 5440.40 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броя на дните, 

които всеки експерт работи.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

като такива са наличие на предложено техническо решение, основаващо се на 

„управленски подход“, без ясно описание как подходът влияе на ниската цена. Като 

изключително благоприятни условия, участникът посочва наличието на фирмен офис в гр. 

София, мобилен офис, участие на енергиен одитор в екипа, наличие на 

висококвалифицирани експерти, опит в приключил проект на община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочи разработване на стратегия, преглед на КСС, ревизия на доставчиците на 

материали, приемане на доставките с констативен протокол, въвеждане на контролен 

дневник, специално инспектиране на материали и др., без посочване на конкретни 

стойности, навременно представяне на всички документи, индивидуален подход при 

изпълнение на строителния надзор и инструктаж на живущите и работещите в 

административната сграда. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на 

система, стандарт за околна среда, същата е критерий за подбор, на който всички 

участници следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, 

че фирмите, участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

След извършения от комисията подробен анализ и оценка на представената 

писмена обосновка от участника Обединение „Алфа М-Рубикон“ за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на Обособена позиция №4 Комисията 

единодушно реши, че не приема обосновката на основание чл. 72, ал. 3 изречение 
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трето от ЗОП, и посочените аргументи, обосноваващи предложената цена от анализа и 

преценката на Комисията се приемат като недоказани, необективни и необосноваващи 

предложението му поради следните мотиви:  

 В т. I от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изготвяне на ОСИП, като се позовава на следното:  

В т. 1. Участникът обосновава наличието на икономическите особености на 

предоставяната услуга (участникът се позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП), като фактор за формиране на цената.  

В тази част от обосновката участникът описва дейности по СМР, като ги посочва 

като част от икономическите особености на производствения процес за ОСИП. Описаните 

дейности и особености по СМР нямат пряка връзка с оценката на инвестиционните 

проекти. Тъй като на този етап от работата на участника, респективно неговият екип, 

нямат връзка с живущите, собственици на апартаменти в сградата/ите предмет на 

поръчката. Такава не се и изисква относно оценка на инвестиционните проекти. Не може 

да се приеме, че тези аспекти имат индиректна икономическа връзка. 

Изброените документи по т. 1 – 4 участникът е посочил като необходими за 

извършването на дейността ОСИП, но несъотносими като разход по нея. Освен това част 

от тези обстоятелства (лиценз/удостоверение от ДНСК, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) са 

част от критериите за подбор за настоящата процедура и са основания за допускане на 

участника до предходен етап от работата на комисията. На тази база са допуснати и други 

участници освен участникът, който е представил обосновката, така че това не може да се 

приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът е посочил срок за ОСИП 9 дни, а в обосновката е разписал следното: 

Ръководител екип, Експерт част ЕЕ и Координатор по безопасност и здраве: 3 

работни дни. 

Експерт част Архитектура: 3 работни дни. 

Експерт част Конструкции: 3 работни дни. 

Експерт част ВиК: 3 работни дни. 

Експерт част Електро: 5 работни дни. 

Експерт част ОВК: 3 работни дни. 

Експерт част Пожарна безопасност: 4 работни дни. 

Експерт част ПУСО: 3 работни дни. 

Експерт Технически контрол по част Конструктивна: 4 работни дни. 

Не е посочено подробно точно за кой обект и какво, като време и количество, ще 

извършва експертът. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 4,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 4 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Участникът е посочил, че най-голяма тежест пада върху експерта по част 

Архитектура, но в обосновката си е предложил за него заплащане еднакво с останалите 

основни експерти. 

Същевременно в обосновката участникът е посочил, експертът по част 

„Архитектура“ и Ръководител екип, Експерт част ЕЕ и Координатор по безопасност и 

здраве ще работят 3 работни дни, докато експертът по част „Електро“ ще бъде ангажиран 

5 работни дни, което само по себе си противоречи на твърдението, че най-голямата тежест 

пада върху експерта по част Архитектура.  

В обосновката на участника общата стойност на разходите за експертите, описани от 

участника са 1613,04 лева. Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 
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280,00 лева, за командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 15% - 

442,96 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1613,04 + 280,00 + 88,00 = 1981,04 лева. 15% 

печалба от върху тази сума е 297,16 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

1981,04 + 297,16 = 2278,20 лева, а не предложената от участника цена от 2424,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 15% от 2424,00 лева се получава сума в размер на 363,60 лева и да 

прибавим тях към сумата от 1981,04 се получава 2344.64 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение. 

В допълнение, съгласно чл. 19., ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

стойност от 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не 

се посочват разходи за нощувки.  

Също така участникът не е разписал подробно какво представляват „Разходи за 

консумативи на експертите“, за да може комисията да вземе отношение дали са 

релевантни към поръчката. 

Същевременно участникът е посочил, че не са необходими средства за транспорт, а 

е заложил командировъчни за експерт – ръководител екип. 

В същата част участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за ОСИП, освен че 

има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват предложената от 

участника цена за ОСИП от 2424,00 лева без ДДС, участникът не посочва обективни 

обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената по ОСИП, участникът 

посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП). Описаното от участника избрано техническо решение на стр. 6 от обосновката, е 

записано, че се базира на опита на участника от предишни три реализирани проекта и 

опита на експертите му. Трябва да се вземе предвид, че опитът на участника при 

изпълнение на предишни услуги е критерий за подбор и че всички участници следва да 

отговарят на него. Опитът на експертите на участника пък е обект на оценка и същият не 

може се приеме за обективно обстоятелство, водещо до по-благоприятно техническо 

решение на участника, което води до икономичност на предложението му за ОСИП.  

Участникът описва, че предлаганото от него техническо решение „съдържа 

планирани конкретни дейности за всеки експерт от екипа на консултанта, разработен 

план за осигуряване на качеството, план за управление на риска и контрол (и двете 

фирми са регистрирани по EN ISO 9001:2015)“. Конкретно описание на предлаганото 

техническо решение на практика в обосновката на участника не е представено. 

Изискването за наличие на EN ISO 9001:2015 е критерий за подбор. Посочените от 
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участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани в избраното 

техническо решение за изпълнение на услугата, са с декларативен характер и без 

конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, като участникът не е 

представил никакви доказателства за горните твърдения. В този смисъл комисията 

констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената обосновка, които да 

доказват, че избраното техническо решение води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за ОСИП, участникът посочва, 

наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на услугата, като 

посочва, че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и фирмени леки 

автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко необходимо офис 

оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. Участникът не 

посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на ценовото предложение. 

Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха могли да обяснят или 

обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта на съответния офис 

предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове по-ниско ценово 

предложение, при положение, че в същия раздел в друга подточка участникът е посочил, 

че експертите се намират в гр. Габрово и работят заедно. Наличието на собствен 

транспортен парк, разходите, за който самият участник посочва, че не са калкулирани в 

цената, не може да се приеме за изключително благоприятно условие за формиране на 

ценовото предложение. Не е обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху 

предложението на участника и в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт за ОСИП 

по част „ЕЕ“. Комисията не приема цитираното обстоятелство за обективно, тъй като то 

произтича от нормативни изисквания (чл. 142, ал. 11 от ЗУТ) и е задължително за 

изпълнение на ОСИП.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на ОСИП, и 

наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място наличието на 

ППП от експертите на участниците е условие за получаване на лиценз/удостоверение от 

ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На второ място комисията 

единодушно счита, че позоваването от участника на екип от квалифицирани специалисти, 

не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-ниска цена, тъй като опитът на 

експертите е обект на оценка и експерти на други участници също получават максималния 

броя точки, както и предложените от участника експерти. От друга страна, наличието на 

висококвалифицирани специалисти, притежаващи дългогодишен опит в дружеството, 

може да се приема и като обосновка за изпълнение на услугата при по-високи цени, 

предвид това, че по-опитните специалисти и по-квалифицираните такива се наемат и 

осъществяват функции при по-високо възнаграждение. Участникът не се обосновава 

конкретно как дългогодишния опит на експертите му води до формиране на ценовото му 

предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение създадената 

организация за изготвяне на ОСИП в „оптимален и приемлив за Възложителя срок“, като 

в обосновката на участника не се прави обосновка как оптималният и приемлив срок 

влияе на цената за ОСИП. Участникът посочва, че мобилизира екипа и той започва работа 

в офиса на обединението. Това обстоятелство комисията не счита за оригинално, тъй като 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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е част от обичайната дейност при изпълнение на ОСИП. Същото важи и за посещението 

на място на обектите.  

Участникът описва, че ръководителят на екипа ще използва програма ЕАВ Software 

VHC 1.0 (Energy Saving International AS) на ТУ – София. Комисията счита, че 

използването на този софтуер не може да се смята за оригинално, тъй като това е най-

масово използваният софтуер за изготвяне на ДЕЕ и оценка на частта „ЕЕ“, като 

обученията на регистрираните в АУЕР експерти по „ЕЕ“ се осъществяват на същия 

софтуер. От обосновката на участника не става ясно как наличието на такава програма 

води до намаляване на разходите за изпълнение на ОСИП. Няма информация какви са 

разходите на участника за лиценз, внедряване и др. подобни, позволяващи използването, 

респ. разполагането с програмата. 

Паралелната работа на експертите по ОСИП по съответната възложена им част и 

оформянето на доклада и подписването на частите на проекта и изработеният документ, 

комисията също не счита за оригинално решение, тъй като същото описва обичайния 

начин на изготвяне на ОСИП и не обосновава конкретна връзка с ниската цена на 

участника.  

Наличието на достъп до доклада, предоставен на възложителя чрез Microsoft 

SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да се сметне за оригинално 

решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само предоставя достъп на 

Възложителя до съдържанието на ОСИП.  

Подписването на инвестиционните проекти от сдружението на собствениците (2 

обекта за МЖС), цитирано като оригинално решение, съгласно техническите 

спецификации не е отговорност на изпълнителя, а на Възложителя – Община Ботевград, 

тъй като тя има договорни отношения със СС, а не консултантът по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка, които да доказват оригиналност на избраното техническо 

решение, което да води до икономичност при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115, участникът посочва, 

че единият от партньорите „Рубикон Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 

14001:2004, но наличието на същата е част от критериите за подбор. 

По т. 5.  Участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

В обобщение комисията единодушно намира, че участникът не доказва с 

представената обосновка начина на образуване на ценовото предложение за ОСИП. Сочат 

се обстоятелства, които участникът не доказва, че са действително налице за него. 

Участникът не се обосновава как сочените обстоятелства влияят на ценовото му 

предложение и в каква степен се отразяват при формиране на ценовото му предложение за 

ОСИП. Не се посочват конкретни числови, респ. процентни влияния на голяма част от 

сочените обстоятелствата. Не става ясно в каква степен всяко от тези обстоятелства влияе 

така, че да доведе до предложение от 2 424,00 лв. Участникът само посочва, без да прави 

конкретни установявания за всяко от обстоятелствата, че води до минимизиране на 

разходите. Минимизиране на разходите, комисията не може да приеме за доказано, 

предвид липсата на доказателства и предвид липсата на обосноваване как в 

действителност всяко едно от тези обстоятелства води до икономическа последица, 

изразяваща се в необичайно ниското ценово предложение до Възложителя. Не се доказва 

и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугата. Не е налице оригиналност на предложеното от участника решение по отношение 

на услугата, тъй като подборът на персонално определен екип не е присъщо само за този 

участник. 

 

В т. II от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изпълнение на строителен надзор, като се позовава на 

следното:  

В т. 1 от тази част участникът обосновава наличието на икономическите 

особености на предоставяната услуга по изпълнение на строителен надзор (участникът се 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП), като фактор за 

формиране на цената.  

Обосновката е разписана за оценка съответствието на инвестиционните проекти, 

вместо за строителен надзор: „Предоставената услуга по оценка на съответствието на 

работни проекти е строго регламентирана от Българското законодателство, в случая 

ЗУТ и се извършва в обхвата на чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ. Това е интелектуален труд, 

при който експертите ползват както своите знания по законовите и нормативни 

документи, касаещи оценката, така и своя опит и практика като проектанти с пълна 

проектантска правоспособност, оценявайки проектите на своите колеги. … 

Предвиждаме по задачата да работят експерти по всички части на одобрения 

инвестиционен проект, съгласно Наредба 4 за ОСИП“. 

Участникът изброява документи като необходими за извършването на дейността по 

упражняване на строителен надзор (лиценз/удостоверение, застраховка, стандарти ISO 

9001:2015 и ISO 14001:2015, удостоверение за координатор по безопасност и здраве). Една 

част от тези изисквания са част от критериите за подбор за настоящата процедура, а друга 

част са нормативни изисквания за изпълняване на строителен надзор, на които всички 

участници следва да отговарят. На тази база са допуснати и други участници освен 

участникът, който е представил обосновката, така че наличието на изброените документи 

не може да се приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът не е посочил подробно точно за кой обект и какво, като време и 

количество, ще извършват експертите. Съгласно обосновката общата стойност на 

разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани от участника са 

4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 10% - 

460,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 380,00 = 4904,00 лева. 10% 

печалба от върху тази сума е 490,40 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4904,00 + 490,40 = 5394,40 лева, а не предложената от участника цена от 5364,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 10% от 5364,00 лева се получава сума в размер на 536,40 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4904,00 се получава 5440,40 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броят на дните, 

които всеки експерт работи. 

В допълнение, съгласно документацията за участие в обществената поръчка от 

участниците не се изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и 

„ОВК“ за обособена позиция 4,  като в своето техническо предложение за Обособена 

позиция 4 участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата 

допълнителни експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката 

за формирането на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на 

участника, което обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия 

на средства при ценообразуването. 

В обосновката по т. 1 участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за строителен надзор, 

освен че има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват 

предложената от участника цена за строителен надзор от 5364,00 лева без ДДС, 
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участникът не посочва обективни обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да 

попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената за строителен надзор, 

участникът посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по 

изпълнение на строителен надзор (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). Описаното от участника 

избрано техническо решение на стр. 13 от обосновката, е описано, че се базира на опита 

на участника и членовете в обединението. Трябва да се вземе предвид, че опитът на 

участника (и членовете в обединението) при изпълнение на предишни услуги е критерий 

за подбор и че всички участници следва да отговарят на него. Участникът е описал, че 

техническото решение съдържа описание на всички дейности за изпълнение на поръчката. 

Това е задължение за всички участници и не представлява особеност на техническото 

решение на участника. Участникът описва, че техническото му решение включва план за 

осъществяване на контрол на място на обектите на всеки член от екипа, табличен вид на 

предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани документи. Конкретни 

обаче такива не са описани или представени и участникът не е описал как те повлияват 

ценообразуването за строителен надзор.  

Посочените от участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани 

в избраното техническо решение за изпълнение на услугата за строителен надзор, са с 

декларативен характер и без конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената 

обосновка, които да доказват, че избраното техническо решение води до икономичност 

при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за строителен надзор, участникът 

посочва наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на 

услугата, като посочва че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и 

фирмени леки автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко 

необходимо офис оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. 

Участникът не посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на 

ценовото предложение. Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха 

могли да обяснят или обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта 

на съответния офис предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове 

по-ниско ценово предложение. Наличието на собствен транспортен парк, разходите, за 

който самият участник посочва, че не са калкулирани в цената не може да се приеме за 

изключително благоприятно условие за формиране на ценовото предложение. Не е 

обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху предложението на участника и 

в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт по част 

„ЕЕ“.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на строителния 

надзор, и наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място 

наличието на ППП от експертите на участниците е условие за получаване на 

лиценз/удостоверение от ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На 

второ място комисията единодушно счита, че позоваването от участника на екип от 

квалифицирани специалисти, не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-

ниска цена, тъй като опитът на експертите е обект на оценка и експертите на други 

участници също получават максималния броя точки, както и предложените от участника 

експерти. От друга страна, наличието на висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи дългогодишен опит в дружеството може да се приема и като обосновка за 

изпълнение на услугата при по-високи цени, предвид това, че по-опитните специалисти и 

по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-високо 
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възнаграждение. Участникът не се обосновава конкретно как дългогодишния опит на 

експертите му води до формиране на ценовото му предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение „взимането на 

необходимите мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на 

проекта, гарантирайки завършване на СМР в рамките на предвидения бюджет и срок“. 

Конкретните мерки, които участникът посочва са: очертаване на времева рамка, преглед 

на проектите и КСС към договорите за строителство (отговорност на участника по 

задание), надзор на изпълнението на строителя (отговорност на участника по задание), 

ревизия на източниците (доставчици) на материали (участникът не може да задължи 

изпълнителите принудително да сменят избраните от тях доставчици), приемане на 

доставените на обекта материали с констативен протокол (надзорът приема документите, 

които доказват съответствие на материалите с изискванията на инв. проект и 

нормативните такива, не приема самите доставки), въвеждане на контролен дневник на 

доставките, наличен онлайн, специално инспектиране на материалите и оборудването (не 

може да послужи като основание за пестене на време), навременно представяне на всички 

документи (изискване, валидно за всички участници по технически спецификации), 

индивидуален подход при изпълнение на всеки един от обектите и задължителен 

инструктаж на живущите и служителите в обществената сграда.  

Нито едно от посочените обстоятелства комисията не счита за оригинални, тъй 

като са част от обичайната дейност при изпълнение на строителен надзор.  

Наличието на достъп до изготвения контролен дневник, предоставен на 

възложителя чрез Microsoft SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да 

се сметне за оригинално решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само 

предоставя достъп на Възложителя до информация за приетите материали.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка за строителен надзор, които да доказват оригиналност на 

избраното техническо решение, което да води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115 при изпълнението на 

строителен надзор, участникът посочва, че единият от партньорите „Рубикон 

Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 14001:2004, но същото е част от критериите 

за подбор. 

По т. 5.  участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

 С оглед изложеното на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника за цена на ОСИП и упражняване на строителен надзор, която е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция №4. 
В подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 18.12.2019 г. по адм. д. 

№ 12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. по адм. д. № 

7999/2018 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 9338/2018 г., 

ІV отд. на ВАС. 
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5. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №5  
Участникът е разделил обосновката си по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, като e представил в 

т. I обосновка на ценовото си предложение за ОСИП и в т. II обосновка на ценовото 

предложение за строителен надзор. 

 

I. В т. I участникът е направил обосновка на ценовото предложение за изготвяне на 

ОСИП, като се позовава на следното:  

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Наличието на 

лиценз/удостоверение от ДНСК е част от критериите за подбор и всеки от участниците 

следва да отговаря на това изискване. Изискване на ДНСК е лицата, включени в списъка 

към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да имат трудови или 

гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо лице. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. На следващо място са описани особеностите на ОПРР 

2014-2020 и мерките предвидени при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на 

стр. 2 е посочено, че: „*СМР ще се изпълняват на обекти, които са в режим на 

експлоатация ….. ще има и граждани-живущи в обектите“ и „СМР се извършват в 

жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че в обособена позиция 5, съгласно 

техническите спецификации има и една обществена сграда – сградата на физкултурен 

салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.  

Отново на стр. 2 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 5, са допустими и 

дейностите „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се, че конкретните мерки влияят индиректно върху икономическия аспект на 

услугата, изразяващ се в непрекъснато повишаване квалификацията на експертите чрез 

обучения, включване в екипа на енергийни одитори. Не се сочат конкретни цифри, 

спестявания на средства, обуславящи цена.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ (ДНСК), притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за оценка на съответствието е записано, че цената на 

лиценза е 200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е 

описана застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в цената за обществената 

поръчка.  
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По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената по ОСИП. Участникът посочва, че при 

калкулиране на разходите е използвал минималната заплата от 01.01.2020г. Следва да се 

отбележи, че ценовото предложение на участника е направено преди крайния срок за 

получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Съгласно техническото 

предложение на участника в екипа е включен и технически помощник, чиито задължения 

са да посещава обектите и да извърши фотографско регистриране на конкретната 

ситуация. Разходи за него в обосновката на участника не са посочени.  

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 5,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 5 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите, описани от участника са 1682,88 лева. 

Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират разходи за транспорт. 

Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 200,00 лева, за 

командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 11 % - 216.80 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1682,88 + 200,00 + 88,00 = 1970,88 лева. 11 % 

печалба от върху тази сума е 216.80 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

1970,88 + 216.80 = 2187.68 лева, а не предложената от участника цена от 2224,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 11% от 2224,00 лева се получава сума в размер на 244.64 лева и да 

прибавим тях към сумата от 1970,88 се получава 2215.52 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

сумата 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не се 

посочват разходи за нощувки.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, като 

такива са фирмен офис, фирмени леки автомобили, оборудвани като мобилен офис, 

наличие на енергиен одитор, позициониране на експертите в гр. Габрово, експерти, които 

са проектирали по ОПРР, висококвалифицирани, успешно приключил друг проект в 

Община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочат мобилизация на екипа, посещения на обектите и достъпна среда, използване 

на специална програма по част ЕЕ, неограничен и постоянен достъп отвсякъде на доклада 

на експертите, индивидуален подход при всеки от обектите, включване в екипа на 

консултанта на енергийни одитори. 
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4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на система, 

стандарт за околна среда, като същата е критерий за подбор, на който всички участници 

следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, че 

фирмите участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

 

II.  Описание на ценовото предложение за упражняване на строителен надзор 

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. Твърди се притежание на лиценз, застраховка, 

въведени системи за качество и околна среда, правоспособност на експертите, мобилен 

офис, компютри, автомобили, договори с експертите. Наличието на лиценз/удостоверение 

от ДНСК, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са част от критериите за подбор и всеки от 

участниците следва да отговаря на тези изисквания. Изискване на ДНСК е лицата, 

включени в списъка към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да 

имат трудови или гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо 

лице. 

На следващо място са описани особеностите на ОПРР 2014-2020 и мерките предвидени 

при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на стр. 8 е посочено, че: „*СМР ще 

се изпълняват на обекти, които са в режим на експлоатация ….. ще има и граждани-

живущи в обектите“ и „СМР се извършват в жилищни сгради“. Следва да се отбележи, че 

в обособена позиция 5, съгласно техническите спецификации има и една обществена 

сграда – сградата на физкултурен салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.  

Отново на стр. 9 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за сградите, включени в обособена позиция 5, са допустими и 

дейностите: „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична енергия), които 

са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ/ДНСК, притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за строителен надзор е записано, че цената на лиценза е 

200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е описана 

застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в обществената поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената за упражняване на строителен надзор. 

Участникът посочва, че при калкулиране на разходите е използвал минималната заплата 

от 01.01.2020 г. Следва да се отбележи, че ценовото предложение на участника е 

направено преди крайния срок за получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за 
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бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е 

обнародван в ДВ, бр. 99  от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Ставката на час, 

използвана при калкулирането на разходите за експертите по изпълнение на дейностите за 

строителен надзор, възлиза 4,20 лева на час. За експерт Ръководител на екип е посочено, 

че същият работи на трудов договор с основна заплата 1008,00 лв. При 1008,00 лева 

заплата дори и при 22 работни се получава следната ставка на час: 1008,00 :22:8 = 5,73 

лева/час, която не отговаря на описаната от участника ставка от 4,20 лева/час. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 5,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 5 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани 

от участника са 4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се 

калкулират разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в 

размер на 55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 

12% - 752,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 380,00 = 4904,00 лева. 12% 

печалба от върху тази сума е 588.48 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4904,00 + 588.48 = 5492.48 лева, а не предложената от участника цена от 5656,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 12% от 5656,00 лева се получава сума в размер на 678.72 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4904,00 лв. се получава 5582.72 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броя на дните, 

които всеки експерт работи.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

като такива са наличие на предложено техническо решение, основаващо се на 

„управленски подход“, без ясно описание как подходът влияе на ниската цена. Като 

изключително благоприятни условия, участникът посочва наличието на фирмен офис в гр. 

София, мобилен офис, участие на енергиен одитор в екипа, наличие на 

висококвалифицирани експерти, опит в приключил проект на община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочи разработване на стратегия, преглед на КСС, ревизия на доставчиците на 

материали, приемане на доставките с констативен протокол, въвеждане на контролен 

дневник, специално инспектиране на материали и др., без посочване на конкретни 

стойности, навременно представяне на всички документи, индивидуален подход при 

изпълнение на строителния надзор и инструктаж на живущите и работещите в 

административната сграда. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на 

система, стандарт за околна среда, същата е критерий за подбор, на който всички 

участници следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, 

че фирмите, участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

След извършения от комисията подробен анализ и оценка на представената 

писмена обосновка от участника Обединение „Алфа М-Рубикон“ за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на Обособена позиция №5 Комисията 

единодушно реши, че не приема обосновката на основание чл. 72, ал. 3 изречение 
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трето от ЗОП, и посочените аргументи, обосноваващи предложената цена от анализа и 

преценката на Комисията се приемат като недоказани, необективни и необосноваващи 

предложението му поради следните мотиви:  

 В т. I от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изготвяне на ОСИП, като се позовава на следното:  

В т. 1. Участникът обосновава наличието на икономическите особености на 

предоставяната услуга (участникът се позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП), като фактор за формиране на цената.  

В тази част от обосновката участникът описва дейности по СМР, като ги посочва 

като част от икономическите особености на производствения процес за ОСИП. Описаните 

дейности и особености по СМР нямат пряка връзка с оценката на инвестиционните 

проекти. Тъй като на този етап от работата на участника, респективно неговият екип, 

нямат връзка с живущите, собственици на апартаменти в сградата/ите предмет на 

поръчката. Такава не се и изисква относно оценка на инвестиционните проекти. Не може 

да се приеме, че тези аспекти имат индиректна икономическа връзка. 

Изброените документи по т. 1 – 4 участникът е посочил като необходими за 

извършването на дейността ОСИП, но несъотносими като разход по нея. Освен това част 

от тези обстоятелства (лиценз/удостоверение от ДНСК, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) са 

част от критериите за подбор за настоящата процедура и са основания за допускане на 

участника до предходен етап от работата на комисията. На тази база са допуснати и други 

участници освен участникът, който е представил обосновката, така че това не може да се 

приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът е посочил срок за ОСИП 9 дни, а в обосновката е разписал следното: 

Ръководител екип, Експерт част ЕЕ и Координатор по безопасност и здраве: 5 

работни дни. 

Експерт част Архитектура: 4 работни дни. 

Експерт част Конструкции: 3 работни дни. 

Експерт част ВиК: 3 работни дни. 

Експерт част Електро: 4 работни дни. 

Експерт част ОВК: 3 работни дни. 

Експерт част Пожарна безопасност: 4 работни дни. 

Експерт част ПУСО: 3 работни дни. 

Експерт Технически контрол по част Конструктивна: 3 работни дни. 

Не е посочено подробно точно за кой обект и какво, като време и количество, ще 

извършва експертът. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 5,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 5 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Участникът е посочил, че най-голяма тежест пада върху експерта по част 

Архитектура, но в обосновката си е предложил за него заплащане еднакво с останалите 

основни експерти. 

В обосновката на участника общата стойност на разходите за експертите, описани от 

участника са 1682,88 лева. Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

200,00 лева, за командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 11% - 

253,12 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1682,88 + 200,00 + 88,00 = 1970,88 лева. 11% 

печалба от върху тази сума е 216,80 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 
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1970,88 + 216,80 = 2187,68 лева, а не предложената от участника цена от 2224,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 11% от 2224,00 лева се получава сума в размер на 244.64 лева и да 

прибавим тях към сумата от 1970,88 лв. се получава 2215.52 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение. 

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

стойност от 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не 

се посочват разходи за нощувки.  

Също така участникът не е разписал подробно какво представляват „Разходи за 

консумативи на експертите“, за да може комисията да вземе отношение дали са 

релевантни към поръчката. 

Същевременно участникът е посочил, че не са необходими средства за транспорт, а 

е заложил командировъчни за експерт – ръководител екип. 

В същата част участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за ОСИП, освен че 

има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват предложената от 

участника цена за ОСИП от 2224,00 лева без ДДС, участникът не посочва обективни 

обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената по ОСИП, участникът 

посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП). Описаното от участника избрано техническо решение на стр. 6 от обосновката, е 

записано, че се базира на опита на участника от предишни три реализирани проекта и 

опита на експертите му. Трябва да се вземе предвид, че опитът на участника при 

изпълнение на предишни услуги е критерий за подбор и че всички участници следва да 

отговарят на него. Опитът на експертите на участника пък е обект на оценка и същият не 

може се приеме за обективно обстоятелство, водещо до по-благоприятно техническо 

решение на участника, което води до икономичност на предложението му за ОСИП.  

Участникът описва, че предлаганото от него техническо решение „съдържа 

планирани конкретни дейности за всеки експерт от екипа на консултанта, разработен 

план за осигуряване на качеството, план за управление на риска и контрол (и двете 

фирми са регистрирани по EN ISO 9001:2015)“. Конкретно описание на предлаганото 

техническо решение на практика в обосновката на участника не е представено. 

Изискването за наличие на EN ISO 9001:2015 е критерий за подбор. Посочените от 

участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани в избраното 

техническо решение за изпълнение на услугата, са с декларативен характер и без 

конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, като участникът не е 

представил никакви доказателства за горните твърдения. В този смисъл комисията 

констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената обосновка, които да 
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доказват, че избраното техническо решение води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за ОСИП, участникът посочва, 

наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на услугата, като 

посочва, че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и фирмени леки 

автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко необходимо офис 

оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. Участникът не 

посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на ценовото предложение. 

Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха могли да обяснят или 

обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта на съответния офис 

предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове по-ниско ценово 

предложение, при положение, че в същия раздел в друга подточка участникът е посочил, 

че експертите се намират в гр. Габрово и работят заедно. Наличието на собствен 

транспортен парк, разходите, за който самият участник посочва, че не са калкулирани в 

цената, не може да се приеме за изключително благоприятно условие за формиране на 

ценовото предложение. Не е обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху 

предложението на участника и в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт за ОСИП 

по част „ЕЕ“. Комисията не приема цитираното обстоятелство за обективно, тъй като то 

произтича от нормативни изисквания (чл. 142, ал. 11 от ЗУТ) и е задължително за 

изпълнение на ОСИП.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на ОСИП, и 

наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място наличието на 

ППП от експертите на участниците е условие за получаване на лиценз/удостоверение от 

ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На второ място комисията 

единодушно счита, че позоваването от участника на екип от квалифицирани специалисти, 

не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-ниска цена, тъй като опитът на 

експертите е обект на оценка и експерти на други участници също получават максималния 

броя точки, както и предложените от участника експерти. От друга страна, наличието на 

висококвалифицирани специалисти, притежаващи дългогодишен опит в дружеството, 

може да се приема и като обосновка за изпълнение на услугата при по-високи цени, 

предвид това, че по-опитните специалисти и по-квалифицираните такива се наемат и 

осъществяват функции при по-високо възнаграждение. Участникът не се обосновава 

конкретно как дългогодишния опит на експертите му води до формиране на ценовото му 

предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение създадената 

организация за изготвяне на ОСИП в „оптимален и приемлив за Възложителя срок“, като 

в обосновката на участника не се прави обосновка как оптималният и приемлив срок 

влияе на цената за ОСИП. Участникът посочва, че мобилизира екипа и той започва работа 

в офиса на обединението. Това обстоятелство комисията не счита за оригинално, тъй като 

е част от обичайната дейност при изпълнение на ОСИП. Същото важи и за посещението 

на място на обектите.  

Участникът описва, че ръководителят на екипа ще използва програма ЕАВ Software 

VHC 1.0 (Energy Saving International AS) на ТУ – София. Комисията счита, че 

използването на този софтуер не може да се смята за оригинално, тъй като това е най-

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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масово използваният софтуер за изготвяне на ДЕЕ и оценка на частта „ЕЕ“, като 

обученията на регистрираните в АУЕР експерти по „ЕЕ“ се осъществяват на същия 

софтуер. От обосновката на участника не става ясно как наличието на такава програма 

води до намаляване на разходите за изпълнение на ОСИП. Няма информация какви са 

разходите на участника за лиценз, внедряване и др. подобни, позволяващи използването, 

респ. разполагането с програмата. 

Паралелната работа на експертите по ОСИП по съответната възложена им част и 

оформянето на доклада и подписването на частите на проекта и изработеният документ, 

комисията също не счита за оригинално решение, тъй като същото описва обичайния 

начин на изготвяне на ОСИП и не обосновава конкретна връзка с ниската цена на 

участника.  

Наличието на достъп до доклада, предоставен на възложителя чрез Microsoft 

SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да се сметне за оригинално 

решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само предоставя достъп на 

Възложителя до съдържанието на ОСИП.  

Подписването на инвестиционните проекти от сдружението на собствениците (2 

обекта за МЖС), цитирано като оригинално решение, съгласно техническите 

спецификации не е отговорност на изпълнителя, а на Възложителя – Община Ботевград, 

тъй като тя има договорни отношения със СС, а не консултантът по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка, които да доказват оригиналност на избраното техническо 

решение, което да води до икономичност при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115, участникът посочва, 

че единият от партньорите „Рубикон Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 

14001:2004, но наличието на същата е част от критериите за подбор. 

По т. 5.  Участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

В обобщение комисията единодушно намира, че участникът не доказва с 

представената обосновка начина на образуване на ценовото предложение за ОСИП. Сочат 

се обстоятелства, които участникът не доказва, че са действително налице за него. 

Участникът не се обосновава как сочените обстоятелства влияят на ценовото му 

предложение и в каква степен се отразяват при формиране на ценовото му предложение за 

ОСИП. Не се посочват конкретни числови, респ. процентни влияния на голяма част от 

сочените обстоятелствата. Не става ясно в каква степен всяко от тези обстоятелства влияе 

така, че да доведе до предложение от 2 224,00 лв. Участникът само посочва, без да прави 

конкретни установявания за всяко от обстоятелствата, че води до минимизиране на 

разходите. Минимизиране на разходите, комисията не може да приеме за доказано, 

предвид липсата на доказателства и предвид липсата на обосноваване как в 

действителност всяко едно от тези обстоятелства води до икономическа последица, 

изразяваща се в необичайно ниското ценово предложение до Възложителя. Не се доказва 

и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугата. Не е налице оригиналност на предложеното от участника решение по отношение 

на услугата, тъй като подборът на персонално определен екип не е присъщо само за този 

участник. 

 

 В т. II от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изпълнение на строителен надзор, като се позовава на 

следното:  

В т. 1 от тази част участникът обосновава наличието на икономическите 

особености на предоставяната услуга по изпълнение на строителен надзор (участникът се 

позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП), като фактор за 

формиране на цената.  

Обосновката е разписана за оценка съответствието на инвестиционните проекти, 

вместо за строителен надзор: „Предоставената услуга по оценка на съответствието на 

работни проекти е строго регламентирана от Българското законодателство, в случая 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396
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ЗУТ и се извършва в обхвата на чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ. Това е интелектуален труд, 

при който експертите ползват както своите знания по законовите и нормативни 

документи, касаещи оценката, така и своя опит и практика като проектанти с пълна 

проектантска правоспособност, оценявайки проектите на своите колеги. … 

Предвиждаме по задачата да работят експерти по всички части на одобрения 

инвестиционен проект, съгласно Наредба 4 за ОСИП“. 

Участникът изброява документи като необходими за извършването на дейността по 

упражняване на строителен надзор (лиценз/удостоверение, застраховка, стандарти ISO 

9001:2015 и ISO 14001:2015, удостоверение за координатор по безопасност и здраве). Една 

част от тези изисквания са част от критериите за подбор за настоящата процедура, а друга 

част са нормативни изисквания за изпълняване на строителен надзор, на които всички 

участници следва да отговарят. На тази база са допуснати и други участници освен 

участникът, който е представил обосновката, така че наличието на изброените документи 

не може да се приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът не е посочил подробно точно за кой обект и какво, като време и 

количество, ще извършват експертите. Съгласно обосновката общата стойност на 

разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани от участника са 

4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

55,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 380,00 лева и печалба около 12% - 

752,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 55,20 + 380,00 = 4904,00 лева. 12% 

печалба от върху тази сума е 588,48 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

4904,00 + 588,48 = 5492.48 лева, а не предложената от участника цена от 5656,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 12% от 5656,00 лева се получава сума в размер на 678.72 лева и да 

прибавим тях към сумата от 4904,00 се получава 5582.72 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броят на дните, 

които всеки експерт работи. 

В допълнение, съгласно документацията за участие в обществената поръчка от 

участниците не се изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и 

„ОВК“ за обособена позиция 5,  като в своето техническо предложение за Обособена 

позиция 5 участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата 

допълнителни експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката 

за формирането на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на 

участника, което обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия 

на средства при ценообразуването. 

В обосновката по т. 1 участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за строителен надзор, 

освен че има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват 

предложената от участника цена за строителен надзор от 5656,00 лева без ДДС, 

участникът не посочва обективни обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да 

попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената за строителен надзор, 

участникът посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по 

изпълнение на строителен надзор (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). Описаното от участника 
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избрано техническо решение на стр. 13 от обосновката, е описано, че се базира на опита 

на участника и членовете в обединението. Трябва да се вземе предвид, че опитът на 

участника (и членовете в обединението) при изпълнение на предишни услуги е критерий 

за подбор и че всички участници следва да отговарят на него. Участникът е описал, че 

техническото решение съдържа описание на всички дейности за изпълнение на поръчката. 

Това е задължение за всички участници и не представлява особеност на техническото 

решение на участника. Участникът описва, че техническото му решение включва план за 

осъществяване на контрол на място на обектите на всеки член от екипа, табличен вид на 

предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани документи. Конкретни 

обаче такива не са описани или представени и участникът не е описал как те повлияват 

ценообразуването за строителен надзор.  

Посочените от участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани 

в избраното техническо решение за изпълнение на услугата за строителен надзор, са с 

декларативен характер и без конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената 

обосновка, които да доказват, че избраното техническо решение води до икономичност 

при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за строителен надзор, участникът 

посочва наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на 

услугата, като посочва че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и 

фирмени леки автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко 

необходимо офис оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. 

Участникът не посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на 

ценовото предложение. Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха 

могли да обяснят или обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта 

на съответния офис предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове 

по-ниско ценово предложение. Наличието на собствен транспортен парк, разходите, за 

който самият участник посочва, че не са калкулирани в цената не може да се приеме за 

изключително благоприятно условие за формиране на ценовото предложение. Не е 

обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху предложението на участника и 

в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт по част 

„ЕЕ“.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на строителния 

надзор, и наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място 

наличието на ППП от експертите на участниците е условие за получаване на 

лиценз/удостоверение от ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На 

второ място комисията единодушно счита, че позоваването от участника на екип от 

квалифицирани специалисти, не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-

ниска цена, тъй като опитът на експертите е обект на оценка и експертите на други 

участници също получават максималния броя точки, както и предложените от участника 

експерти. От друга страна, наличието на висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи дългогодишен опит в дружеството може да се приема и като обосновка за 

изпълнение на услугата при по-високи цени, предвид това, че по-опитните специалисти и 

по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-високо 

възнаграждение. Участникът не се обосновава конкретно как дългогодишния опит на 

експертите му води до формиране на ценовото му предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 
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аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение „взимането на 

необходимите мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на 

проекта, гарантирайки завършване на СМР в рамките на предвидения бюджет и срок“. 

Конкретните мерки, които участникът посочва са: очертаване на времева рамка, преглед 

на проектите и КСС към договорите за строителство (отговорност на участника по 

задание), надзор на изпълнението на строителя (отговорност на участника по задание), 

ревизия на източниците (доставчици) на материали (участникът не може да задължи 

изпълнителите принудително да сменят избраните от тях доставчици), приемане на 

доставените на обекта материали с констативен протокол (надзорът приема документите, 

които доказват съответствие на материалите с изискванията на инв. проект и 

нормативните такива, не приема самите доставки), въвеждане на контролен дневник на 

доставките, наличен онлайн, специално инспектиране на материалите и оборудването (не 

може да послужи като основание за пестене на време), навременно представяне на всички 

документи (изискване, валидно за всички участници по технически спецификации), 

индивидуален подход при изпълнение на всеки един от обектите и задължителен 

инструктаж на живущите и служителите в обществената сграда.  

Нито едно от посочените обстоятелства комисията не счита за оригинални, тъй 

като са част от обичайната дейност при изпълнение на строителен надзор.  

Наличието на достъп до изготвения контролен дневник, предоставен на 

възложителя чрез Microsoft SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да 

се сметне за оригинално решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само 

предоставя достъп на Възложителя до информация за приетите материали.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка за строителен надзор, които да доказват оригиналност на 

избраното техническо решение, което да води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115 при изпълнението на 

строителен надзор, участникът посочва, че единият от партньорите „Рубикон 

Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 14001:2004, но същото е част от критериите 

за подбор. 

По т. 5.  участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

 

 С оглед изложеното на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника за цена на ОСИП и упражняване на строителен надзор, която е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция №5.  
В подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 18.12.2019 г. по адм. д. 

№ 12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. по адм. д. № 

7999/2018 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 9338/2018 г., 

ІV отд. на ВАС. 

 

6. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №6  
Участникът е разделил обосновката си по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, като e представил в 

т. I обосновка на ценовото си предложение за ОСИП и в т. II обосновка на ценовото 

предложение за строителен надзор. 
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I. В т. I участникът е направил обосновка на ценовото предложение за изготвяне на 

ОСИП, като се позовава на следното:  

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Наличието на 

лиценз/удостоверение от ДНСК е част от критериите за подбор и всеки от участниците 

следва да отговаря на това изискване. Изискване на ДНСК е лицата, включени в списъка 

към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да имат трудови или 

гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо лице. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 

доход – 1008 лв. – ръководни кадри. На следващо място са описани особеностите на ОПРР 

2014-2020 и мерките предвидени при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на 

стр. 2 е посочено, че: „*СМР ще се изпълняват на обекти, които са в режим на 

експлоатация ….. ще има и граждани-живущи в обектите“ и „СМР се извършват в 

жилищни сгради“.  

Отново на стр. 2 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за три от сградите, включени в обособена позиция 6, са 

допустими и дейностите „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична 

енергия), които са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се, че конкретните мерки влияят индиректно върху икономическия аспект на 

услугата, изразяващ се в непрекъснато повишаване квалификацията на експертите чрез 

обучения, включване в екипа на енергийни одитори. Не се сочат конкретни цифри, 

спестявания на средства, обуславящи цена.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ (ДНСК), притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за оценка на съответствието е записано, че цената на 

лиценза е 200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е 

описана застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в цената за обществената 

поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената по ОСИП. Участникът посочва, че при 

калкулиране на разходите е използвал минималната заплата от 01.01.2020г. Следва да се 

отбележи, че ценовото предложение на участника е направено преди крайния срок за 

получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Съгласно техническото 

предложение на участника в екипа е включен и технически помощник, чиито задължения 

са да посещава обектите и да извърши фотографско регистриране на конкретната 

ситуация. Разходи за него в обосновката на участника не са посочени.  
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Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 6,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 6 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите, описани от участника са 1936,08 лева. 

Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират разходи за транспорт. 

Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 280,00 лева, за 

командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 20 % - 579,92 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 280,00 + 88,00 = 2304,08 лева. 20 % 

печалба от върху тази сума е 460,82 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2304,08 + 460,82 = 2764,90 лева, а не предложената от участника цена от 2884,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 20% от 2884,00 лева се получава сума в размер на 576.80 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2304,08 се получава 2880.88 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

сумата 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не се 

посочват разходи за нощувки.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, като 

такива са фирмен офис, фирмени леки автомобили, оборудвани като мобилен офис, 

наличие на енергиен одитор, позициониране на експертите в гр. Габрово, експерти, които 

са проектирали по ОПРР, висококвалифицирани, успешно приключил друг проект в 

Община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочат мобилизация на екипа, посещения на обектите и достъпна среда, използване 

на специална програма по част ЕЕ, неограничен и постоянен достъп отвсякъде на доклада 

на експертите, индивидуален подход при всеки от обектите, включване в екипа на 

консултанта на енергийни одитори. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на система, 

стандарт за околна среда, като същата е критерий за подбор, на който всички участници 

следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, че 

фирмите участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

 

II.  Описание на ценовото предложение за упражняване на строителен надзор 

1. На първо място участникът изтъква икономически особености на предоставената 

услуга. В тази част участникът описва, че двете фирми в обединението са лицензирани в 

ДНСК и експертите им са на трудови или граждански правоотношения. Твърди, че при 

определяне на възнаграждението на експертите са спазени изискванията на Националния 

класификатор на професиите и длъжностите, доближили са се до минимален осигурителен 
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доход – 1008 лв. – ръководни кадри. Твърди се притежание на лиценз, застраховка, 

въведени системи за качество и околна среда, правоспособност на експертите, мобилен 

офис, компютри, автомобили, договори с експертите. Наличието на лиценз/удостоверение 

от ДНСК, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са част от критериите за подбор и всеки от 

участниците следва да отговаря на тези изисквания. Изискване на ДНСК е лицата, 

включени в списъка към лиценза/удостоверението на ДНСК по изискване на ДНСК, да 

имат трудови или гражданско-правни взаимоотношения с лицензираното юридическо 

лице. 

На следващо място са описани особеностите на ОПРР 2014-2020 и мерките предвидени 

при изпълнение на СМР. В обосновката на участника, на стр. 8 е посочено, че: „*СМР ще 

се изпълняват на обекти, които са в режим на експлоатация ….. ще има и граждани-

живущи в обектите“ и „СМР се извършват в жилищни сгради“.  

Отново на стр. 9 са описани допустимите мерки по ОПРР, като не се отчита, че съгласно 

техническите спецификации за три от сградите, включени в обособена позиция 6, са 

допустими и дейностите: „СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (сградата постига над 60% енергийни спестявания на първична 

енергия), които са предписани като задължителни в ТП на сградата“.  

Твърди се притежание на лиценз, застраховка, въведени системи за качество и околна 

среда, правоспособност на експертите, мобилен офис, като за всички тях е посочено, че не 

следва да се калкулират при ценообразуването. Трябва да се отбележи, че 

удостоверението/лиценза от МРРБ/ДНСК, притежанието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 са критерии за подбор на участниците и всички участници следва да отговарят 

на тези изисквания.  

По т. 1 от обосновката на цената за строителен надзор е записано, че цената на лиценза е 

200 лева, като се посочва, че „това перо е незначително“. По т. 2, където е описана 

застраховката професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, също е записано, че 

разходът за застраховката „не следва да се отнесе като разход по нея“ (обществената 

поръчка). По т. 3 от обосновката, където се посочва наличието на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015, също се посочва „същите не оказват влияние за върху ценообразуването на 

общ. поръчка“. По т. 4 от стр. 3 на обосновката се посочва, че разходите за удостоверения 

за обучение за координатор безопасност и здраве и ПУСО „Те не следва да влияят на 

предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка“. Удостоверенията по 

ППП не се поемат от фирмите в обединението. В т. 5 – 7 участникът посочва, че използва 

мобилен офис, компютри, копирна техника, мобилни телефони и други и автомобили, за 

които не са посочени конкретни стойности, които се калкулират в обществената поръчка.  

По т. 8 участникът е посочил как е изчислил заплащането на експертите и как е 

калкулирал разходите за формиране на цената за упражняване на строителен надзор. 

Участникът посочва, че при калкулиране на разходите е използвал минималната заплата 

от 01.01.2020 г. Следва да се отбележи, че ценовото предложение на участника е 

направено преди крайния срок за получаване на оферти - 09.07.2019, когато Законът за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 не е бил в сила, (същият е 

обнародван в ДВ, бр. 99  от 17.12.2019).  

Участникът описва разходите за екипа от експерти, като посочва за всеки един поотделно 

колко дни работи, по колко часа на ден и с каква часова ставка. Ставката на час, 

използвана при калкулирането на разходите за експертите по изпълнение на дейностите за 

строителен надзор, възлиза 4,20 лева на час. За експерт Ръководител на екип е посочено, 

че същият работи на трудов договор с основна заплата 1008,00 лв. При 1008,00 лева 

заплата дори и при 22 работни се получава следната ставка на час: 1008,00 :22:8 = 5,73 

лева/час, която не отговаря на описаната от участника ставка от 4,20 лева/час. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 6,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 6 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 
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обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Общата стойност на разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани 

от участника са 4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се 

калкулират разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в 

размер на 155,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 400,00 лева и печалба около 

10% - 538,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 155,20 + 400,00 = 5024,00 лева. 10% 

печалба от върху тази сума е 502.40 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

5204,00 + 502.40 = 5526.40 лева, а не предложената от участника цена от 5562,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 10% от 5562,00 лева се получава сума в размер на 556.20 лева и да 

прибавим тях към сумата от 5204,00 лв. се получава 5580.20 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броя на дните, 

които всеки експерт работи.  

2. Участникът сочи наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

като такива са наличие на предложено техническо решение, основаващо се на 

„управленски подход“, без ясно описание как подходът влияе на ниската цена. Като 

изключително благоприятни условия, участникът посочва наличието на фирмен офис в гр. 

София, мобилен офис, участие на енергиен одитор в екипа, наличие на 

висококвалифицирани експерти, опит в приключил проект на община Севлиево. 

3. Оригиналност на предложението на участника 

Тук се сочи разработване на стратегия, преглед на КСС, ревизия на доставчиците на 

материали, приемане на доставките с констативен протокол, въвеждане на контролен 

дневник, специално инспектиране на материали и др., без посочване на конкретни 

стойности, навременно представяне на всички документи, индивидуален подход при 

изпълнение на строителния надзор и инструктаж на живущите и работещите в 

административната сграда. 

4. Спазване задълженията по чл. 115 от ЗОП – тук е декларирано използването на 

система, стандарт за околна среда, същата е критерий за подбор, на който всички 

участници следва да отговарят. 

5. Записана е възможност на участника да получи държавна помощ, като е записано, 

че фирмите, участващи в обединението не ползват държавна помощ. 

След извършения от комисията подробен анализ и оценка на представената 

писмена обосновка от участника Обединение „Алфа М-Рубикон“ за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на Обособена позиция №6 Комисията 

единодушно реши, че не приема обосновката на основание чл. 72, ал. 3 изречение 

трето от ЗОП, и посочените аргументи, обосноваващи предложената цена от анализа и 

преценката на Комисията се приемат като недоказани, необективни и необосноваващи 

предложението му поради следните мотиви:  

 В т. I от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изготвяне на ОСИП, като се позовава на следното:  

В т. 1. Участникът обосновава наличието на икономическите особености на 

предоставяната услуга (участникът се позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП), като фактор за формиране на цената.  

В тази част от обосновката участникът описва дейности по СМР, като ги посочва 

като част от икономическите особености на производствения процес за ОСИП. Описаните 

дейности и особености по СМР нямат пряка връзка с оценката на инвестиционните 

проекти. Тъй като на този етап от работата на участника, респективно неговият екип, 

нямат връзка с живущите, собственици на апартаменти в сградата/ите предмет на 
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поръчката. Такава не се и изисква относно оценка на инвестиционните проекти. Не може 

да се приеме, че тези аспекти имат индиректна икономическа връзка. 

Изброените документи по т. 1 – 4 участникът е посочил като необходими за 

извършването на дейността ОСИП, но несъотносими като разход по нея. Освен това част 

от тези обстоятелства (лиценз/удостоверение от ДНСК, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) са 

част от критериите за подбор за настоящата процедура и са основания за допускане на 

участника до предходен етап от работата на комисията. На тази база са допуснати и други 

участници освен участникът, който е представил обосновката, така че това не може да се 

приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът е посочил срок за ОСИП 9 дни, а в обосновката е разписал следното: 

Ръководител екип, Експерт част ЕЕ и Координатор по безопасност и здраве: 5 

работни дни. 

Експерт част Архитектура: 4 работни дни. 

Експерт част Конструкции: 4 работни дни. 

Експерт част ВиК: 4 работни дни. 

Експерт част Електро: 5 работни дни. 

Експерт част ОВК: 4 работни дни. 

Експерт част Пожарна безопасност: 4 работни дни. 

Експерт част ПУСО: 3 работни дни. 

Експерт Технически контрол по част Конструктивна: 4 работни дни. 

Не е посочено подробно точно за кой обект и какво, като време и количество, ще 

извършва експертът. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка от участниците не се 

изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ за 

обособена позиция 6,  като в своето техническо предложение за Обособена позиция 6 

участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата допълнителни 

експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката за формирането 

на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на участника, което 

обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия на средства при 

ценообразуването. 

Участникът е посочил, че най-голяма тежест пада върху експерта по част 

Архитектура, но в обосновката си е предложил за него заплащане еднакво с останалите 

основни експерти. 

В обосновката на участника общата стойност на разходите за експертите, описани от 

участника са 1936,08 лева. Участникът посочва, че в цената за ОСИП не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

280,00 лева, за командировъчни за ръководителя – 88,00 лева и печалба около 20% - 

579,20 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 1936,08 + 280,00 + 88,00 = 2304,08 лева. 20% 

печалба от върху тази сума е 460,82 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

2304,08 + 460,82 = 2764.90 лева, а не предложената от участника цена от 2884,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 20% от 2884,00 лева се получава сума в размер на 576.80 лева и да 

прибавим тях към сумата от 2304,08 се получава 2880.88 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение. 

В допълнение, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба за командировките в страната е записано 

следното: „На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, 

се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.“. Чл. 19, ал. 2 

от същата наредба е записано следното „На командирования, който изпълнява 

служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено 

място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.“ 

В този смисъл при правилно изчисление на парите за командировки на ръководителя на 

екипа на него следва да му бъдат изплатени командировъчни в размер на число кратно на 

10. Ако например извършва посещение без нощувки за 8 дни съгласно наредбата, следва 

да му бъдат изплатени 80 лева, а за 9 дни – 90 лева. При правилно пресмятане разходите за 



61 

 

командировъчни на ръководителя в съответствие с Наредбата не може да се получи 

стойност от 88,00 лева. Следва да се отбележи, че в обосновката на участника за ОСИП не 

се посочват разходи за нощувки.  

Също така участникът не е разписал подробно какво представляват „Разходи за 

консумативи на експертите“, за да може комисията да вземе отношение дали са 

релевантни към поръчката. 

Същевременно участникът е посочил, че не са необходими средства за транспорт, а 

е заложил командировъчни за експерт – ръководител екип. 

В същата част участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за ОСИП, освен че 

има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват предложената от 

участника цена за ОСИП от 2884,00 лева без ДДС, участникът не посочва обективни 

обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената по ОСИП, участникът 

посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП). Описаното от участника избрано техническо решение на стр. 6 от обосновката, е 

записано, че се базира на опита на участника от предишни три реализирани проекта и 

опита на експертите му. Трябва да се вземе предвид, че опитът на участника при 

изпълнение на предишни услуги е критерий за подбор и че всички участници следва да 

отговарят на него. Опитът на експертите на участника пък е обект на оценка и същият не 

може се приеме за обективно обстоятелство, водещо до по-благоприятно техническо 

решение на участника, което води до икономичност на предложението му за ОСИП.  

Участникът описва, че предлаганото от него техническо решение „съдържа 

планирани конкретни дейности за всеки експерт от екипа на консултанта, разработен 

план за осигуряване на качеството, план за управление на риска и контрол (и двете 

фирми са регистрирани по EN ISO 9001:2015)“. Конкретно описание на предлаганото 

техническо решение на практика в обосновката на участника не е представено. 

Изискването за наличие на EN ISO 9001:2015 е критерий за подбор. Посочените от 

участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани в избраното 

техническо решение за изпълнение на услугата, са с декларативен характер и без 

конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, като участникът не е 

представил никакви доказателства за горните твърдения. В този смисъл комисията 

констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената обосновка, които да 

доказват, че избраното техническо решение води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за ОСИП, участникът посочва, 

наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на услугата, като 

посочва, че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и фирмени леки 

автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко необходимо офис 

оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. Участникът не 

посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на ценовото предложение. 

Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха могли да обяснят или 

обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта на съответния офис 

предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове по-ниско ценово 

предложение, при положение, че в същия раздел в друга подточка участникът е посочил, 

че експертите се намират в гр. Габрово и работят заедно. Наличието на собствен 

транспортен парк, разходите, за който самият участник посочва, че не са калкулирани в 
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цената, не може да се приеме за изключително благоприятно условие за формиране на 

ценовото предложение. Не е обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху 

предложението на участника и в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт за ОСИП 

по част „ЕЕ“. Комисията не приема цитираното обстоятелство за обективно, тъй като то 

произтича от нормативни изисквания (чл. 142, ал. 11 от ЗУТ) и е задължително за 

изпълнение на ОСИП.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на ОСИП, и 

наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място наличието на 

ППП от експертите на участниците е условие за получаване на лиценз/удостоверение от 

ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На второ място комисията 

единодушно счита, че позоваването от участника на екип от квалифицирани специалисти, 

не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-ниска цена, тъй като опитът на 

експертите е обект на оценка и експерти на други участници също получават максималния 

броя точки, както и предложените от участника експерти. От друга страна, наличието на 

висококвалифицирани специалисти, притежаващи дългогодишен опит в дружеството, 

може да се приема и като обосновка за изпълнение на услугата при по-високи цени, 

предвид това, че по-опитните специалисти и по-квалифицираните такива се наемат и 

осъществяват функции при по-високо възнаграждение. Участникът не се обосновава 

конкретно как дългогодишния опит на експертите му води до формиране на ценовото му 

предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение създадената 

организация за изготвяне на ОСИП в „оптимален и приемлив за Възложителя срок“, като 

в обосновката на участника не се прави обосновка как оптималният и приемлив срок 

влияе на цената за ОСИП. Участникът посочва, че мобилизира екипа и той започва работа 

в офиса на обединението. Това обстоятелство комисията не счита за оригинално, тъй като 

е част от обичайната дейност при изпълнение на ОСИП. Същото важи и за посещението 

на място на обектите.  

Участникът описва, че ръководителят на екипа ще използва програма ЕАВ Software 

VHC 1.0 (Energy Saving International AS) на ТУ – София. Комисията счита, че 

използването на този софтуер не може да се смята за оригинално, тъй като това е най-

масово използваният софтуер за изготвяне на ДЕЕ и оценка на частта „ЕЕ“, като 

обученията на регистрираните в АУЕР експерти по „ЕЕ“ се осъществяват на същия 

софтуер. От обосновката на участника не става ясно как наличието на такава програма 

води до намаляване на разходите за изпълнение на ОСИП. Няма информация какви са 

разходите на участника за лиценз, внедряване и др. подобни, позволяващи използването, 

респ. разполагането с програмата. 

Паралелната работа на експертите по ОСИП по съответната възложена им част и 

оформянето на доклада и подписването на частите на проекта и изработеният документ, 

комисията също не счита за оригинално решение, тъй като същото описва обичайния 

начин на изготвяне на ОСИП и не обосновава конкретна връзка с ниската цена на 

участника.  

Наличието на достъп до доклада, предоставен на възложителя чрез Microsoft 

SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да се сметне за оригинално 
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решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само предоставя достъп на 

Възложителя до съдържанието на ОСИП.  

Подписването на инвестиционните проекти от сдружението на собствениците (4 

обекта за МЖС), цитирано като оригинално решение, съгласно техническите 

спецификации не е отговорност на изпълнителя, а на Възложителя – Община Ботевград, 

тъй като тя има договорни отношения със СС, а не консултантът по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка, които да доказват оригиналност на избраното техническо 

решение, което да води до икономичност при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115, участникът посочва, 

че единият от партньорите „Рубикон Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 

14001:2004, но наличието на същата е част от критериите за подбор. 

По т. 5.  Участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

В обобщение комисията единодушно намира, че участникът не доказва с 

представената обосновка начина на образуване на ценовото предложение за ОСИП. Сочат 

се обстоятелства, които участникът не доказва, че са действително налице за него. 

Участникът не се обосновава как сочените обстоятелства влияят на ценовото му 

предложение и в каква степен се отразяват при формиране на ценовото му предложение за 

ОСИП. Не се посочват конкретни числови, респ. процентни влияния на голяма част от 

сочените обстоятелствата. Не става ясно в каква степен всяко от тези обстоятелства влияе 

така, че да доведе до предложение от 2 884,00 лв. Участникът само посочва, без да прави 

конкретни установявания за всяко от обстоятелствата, че води до минимизиране на 

разходите. Минимизиране на разходите, комисията не може да приеме за доказано, 

предвид липсата на доказателства и предвид липсата на обосноваване как в 

действителност всяко едно от тези обстоятелства води до икономическа последица, 

изразяваща се в необичайно ниското ценово предложение до Възложителя. Не се доказва 

и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугата. Не е налице оригиналност на предложеното от участника решение по отношение 

на услугата, тъй като подборът на персонално определен екип не е присъщо само за този 

участник. 

 

 В т. II от обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП участникът е направил обосновка 

на ценовото предложение за изпълнение на строителен надзор, като се позовава на 

следното:  

В т. 1 от тази част участникът обосновава наличието на икономическите 

особености на предоставяната услуга по изпълнение на строителен надзор (участникът се 

позовава на наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП), като фактор за 

формиране на цената.  

Обосновката е разписана за оценка съответствието на инвестиционните проекти, 

вместо за строителен надзор: „Предоставената услуга по оценка на съответствието на 

работни проекти е строго регламентирана от Българското законодателство, в случая 

ЗУТ и се извършва в обхвата на чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ. Това е интелектуален труд, 

при който експертите ползват както своите знания по законовите и нормативни 

документи, касаещи оценката, така и своя опит и практика като проектанти с пълна 

проектантска правоспособност, оценявайки проектите на своите колеги. … 

Предвиждаме по задачата да работят експерти по всички части на одобрения 

инвестиционен проект, съгласно Наредба 4 за ОСИП“. 

Участникът изброява документи като необходими за извършването на дейността по 

упражняване на строителен надзор (лиценз/удостоверение, застраховка, стандарти ISO 

9001:2015 и ISO 14001:2015, удостоверение за координатор по безопасност и здраве). Една 

част от тези изисквания са част от критериите за подбор за настоящата процедура, а друга 

част са нормативни изисквания за изпълняване на строителен надзор, на които всички 

участници следва да отговарят. На тази база са допуснати и други участници освен 
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участникът, който е представил обосновката, така че наличието на изброените документи 

не може да се приеме като индивидуално предимство само за този участник. 

Участникът не е посочил подробно точно за кой обект и какво, като време и 

количество, ще извършват експертите. Съгласно обосновката общата стойност на 

разходите за експертите за изпълнение на строителен надзор, описани от участника са 

4468,80 лева. Участникът посочва, че в цената за строителен надзор не се калкулират 

разходи за транспорт. Калкулират се разходи за консумативи за експертите в размер на 

155,20 лева, за командировъчни за ръководителя – 400,00 лева и печалба около 10% - 

538,00 лева. 

Ако към разходите за експертите се прибавят разходите за консумативи и командировки 

на ръководителя се получава следното: 4468,80 + 155,20 + 400,00 = 5024,00 лева. 10% 

печалба от върху тази сума е 502,40 лева. Като се прибави и тя към разходите се получава: 

5204,00 + 502,40 = 5526.40 лева, а не предложената от участника цена от 5562,00 лева без 

ДДС. Дори да сметнем 10% от 5562,00 лева се получава сума в размер на 556,20 лева и да 

прибавим тях към сумата от 5204,00 се получава 5580.20 лева и пак не се получава 

предложената цена за дейността от ценовото предложение.  

При сравнение между декларираното от участника в техническото му предложение и 

обосновката на цената за строителен надзор, не става ясно как е формиран броят на дните, 

които всеки експерт работи. 

В допълнение, съгласно документацията за участие в обществената поръчка от 

участниците не се изисква да включват в своите предложения експерти по части „ВиК“ и 

„ОВК“ за обособена позиция 6,  като в своето техническо предложение за Обособена 

позиция 6 участникът също не е включил тези двама допълнителни експерти. Двамата 

допълнителни експерти по части „ВиК“ и „ОВК“ са включени единствено в обосновката 

за формирането на цената за извършване на дейността, единствено по преценка на 

участника, което обстоятелство не може да се разглежда като предпоставка за икономия 

на средства при ценообразуването. 

В обосновката по т. 1 участникът посочва наличие на мобилен офис, компютри, 

компютърна техника, мобилни телефони и автомобили. Посочените от участника 

Обединение „Алфа М - Рубикон“ фактори, които определят особеностите на 

предоставяната услуга, не дават основание да се направи обоснован извод за 

икономичност при формиране на цената от участника съобразно изискванията на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Всички цитирани от участника фактори са с декларативен характер, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че в т. 1 от обосновката на участника за строителен надзор, 

освен че има аритметични грешки, непълноти и неточности, които не доказват 

предложената от участника цена за строителен надзор от 5562,00 лева без ДДС, 

участникът не посочва обективни обстоятелства, изложени в писмена обосновка, които да 

попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

В т. 2. от обосновката на участника за формиране на цената за строителен надзор, 

участникът посочва наличието на избрано техническо решение и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по 

изпълнение на строителен надзор (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). Описаното от участника 

избрано техническо решение на стр. 13 от обосновката, е описано, че се базира на опита 

на участника и членовете в обединението. Трябва да се вземе предвид, че опитът на 

участника (и членовете в обединението) при изпълнение на предишни услуги е критерий 

за подбор и че всички участници следва да отговарят на него. Участникът е описал, че 

техническото решение съдържа описание на всички дейности за изпълнение на поръчката. 

Това е задължение за всички участници и не представлява особеност на техническото 

решение на участника. Участникът описва, че техническото му решение включва план за 

осъществяване на контрол на място на обектите на всеки член от екипа, табличен вид на 

предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани документи. Конкретни 

обаче такива не са описани или представени и участникът не е описал как те повлияват 

ценообразуването за строителен надзор.  
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Посочените от участника Обединение „Алфа М - Рубикон“ обстоятелства, свързани 

в избраното техническо решение за изпълнение на услугата за строителен надзор, са с 

декларативен характер и без конкретно описание, приложимо към предоставяната услуга, 

като участникът не е представил никакви доказателства за горните твърдения. В този 

смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в представената 

обосновка, които да доказват, че избраното техническо решение води до икономичност 

при изпълнението на услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2, изречение първо от ЗОП. 

Във втората част на т. 2 от обосновката на цената за строителен надзор, участникът 

посочва наличието на изключително благоприятни условия при предоставянето на 

услугата, като посочва че разполага: с фирмен офис на територията на гр. София и 

фирмени леки автомобили, всеки от които оборудван като мобилен офис с всичко 

необходимо офис оборудване – лаптопи, размножителна техника, мобилен интернет и др. 

Участникът не посочва как тези обстоятелства влияят на начина на образуване на 

ценовото предложение. Наличието на офис в гр. София или „мобилните офиси“ биха 

могли да обяснят или обосноват например кратък срок за оглед на място с оглед близостта 

на съответния офис предвид местоположението му с гр. Ботевград, но не и да обоснове 

по-ниско ценово предложение. Наличието на собствен транспортен парк, разходите, за 

който самият участник посочва, че не са калкулирани в цената не може да се приеме за 

изключително благоприятно условие за формиране на ценовото предложение. Не е 

обосновано как обстоятелството влияе благоприятно върху предложението на участника и 

в каква степен.  

Позоваването на вписване на ръководителя на екипа и експерта по част Електро 

като енергиен одитор в АУЕР не може да обоснове образуване на по-ниско ценово 

предложение, тъй като от всички участници се изисква да имат наличен експерт по част 

„ЕЕ“.  

Относно позоваването на висококвалифицирани специалисти, притежаващи 

дългогодишен опит в дружеството, които ще отговарят за изпълнение на строителния 

надзор, и наличието на ППП, комисията формира следните изводи: На първо място 

наличието на ППП от експертите на участниците е условие за получаване на 

лиценз/удостоверение от ДНСК за предоставяне на услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. На 

второ място комисията единодушно счита, че позоваването от участника на екип от 

квалифицирани специалисти, не може да бъде прието за обективно обстоятелство за по-

ниска цена, тъй като опитът на експертите е обект на оценка и експертите на други 

участници също получават максималния броя точки, както и предложените от участника 

експерти. От друга страна, наличието на висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи дългогодишен опит в дружеството може да се приема и като обосновка за 

изпълнение на услугата при по-високи цени, предвид това, че по-опитните специалисти и 

по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-високо 

възнаграждение. Участникът не се обосновава конкретно как дългогодишния опит на 

експертите му води до формиране на ценовото му предложение.  

Описаните обстоятелства комисията не приема за изключително благоприятни 

условия по чл. 72, ал. 2, т. 2, изречени второ от ЗОП, тъй като са с декларативен характер 

и липсват доказателства относно тези обстоятелства. Представените в обосновката 

аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

В т. 3 от обосновката участникът се позовава на оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите (по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП).  

Участникът посочва като оригиналност на своето предложение „взимането на 

необходимите мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на 

проекта, гарантирайки завършване на СМР в рамките на предвидения бюджет и срок“. 

Конкретните мерки, които участникът посочва са: очертаване на времева рамка, преглед 

на проектите и КСС към договорите за строителство (отговорност на участника по 

задание), надзор на изпълнението на строителя (отговорност на участника по задание), 

ревизия на източниците (доставчици) на материали (участникът не може да задължи 

изпълнителите принудително да сменят избраните от тях доставчици), приемане на 
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доставените на обекта материали с констативен протокол (надзорът приема документите, 

които доказват съответствие на материалите с изискванията на инв. проект и 

нормативните такива, не приема самите доставки), въвеждане на контролен дневник на 

доставките, наличен онлайн, специално инспектиране на материалите и оборудването (не 

може да послужи като основание за пестене на време), навременно представяне на всички 

документи (изискване, валидно за всички участници по технически спецификации), 

индивидуален подход при изпълнение на всеки един от обектите и задължителен 

инструктаж на живущите и служителите в обществената сграда.  

Нито едно от посочените обстоятелства комисията не счита за оригинални, тъй 

като са част от обичайната дейност при изпълнение на строителен надзор.  

Наличието на достъп до изготвения контролен дневник, предоставен на 

възложителя чрез Microsoft SkyDrive, на практика не касае ценообразуването и не може да 

се сметне за оригинално решение, тъй като то не спестява разходи на изпълнителя, а само 

предоставя достъп на Възложителя до информация за приетите материали.  

В този смисъл комисията констатира, че не са налице обективни обстоятелства в 

представената обосновка за строителен надзор, които да доказват оригиналност на 

избраното техническо решение, което да води до икономичност при изпълнението на 

услугата, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

По т. 4 от обосновката спазването на задълженията по чл. 115 при изпълнението на 

строителен надзор, участникът посочва, че единият от партньорите „Рубикон 

Инженеринг“ ЕАД има внедрена система ISO 14001:2004, но същото е част от критериите 

за подбор. 

По т. 5.  участникът посочва, че не получава държавна помощ. 

  

 С оглед изложеното на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника за цена на ОСИП и упражняване на строителен надзор, която е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция №6. В 

подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 18.12.2019 г. по адм. д. № 

12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. по адм. д. № 7999/2018 

г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 9338/2018 г., ІV отд. на 

ВАС. 
 

 

7. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД - за Обособена позиция №4  

В раздел I. от своята икономическа обосновка участника излага икономическите 

особености на предоставяните услуги, които обуславят ниската цена на участника. Като 

конкретни фактори, които определят цената участникът посочва: реалистично планиране 

на разходите, икономичност на решението, използването на висококвалифициран 

персонал и оборудване, калкулиране на минимална печалба.  

По-надолу в изложението се твърди, че всички използвани експерти са с 

дългогодишен опит и това допринася за добри бюджетни резултати. Дружеството е 

предложило основният екип от експерти да се подпомага от експерт „Консултант 

документация“, като се посочва, че разходите за него не са включени в цената и това 

намалява цената за основните експерти.  

В обосновката се посочва, че участникът ежегодно наема стажанти по програма за 

заетост, което според участника е изключително благоприятно условие за изпълнение на 

поръчката. Посочва се, че разходите за стажанти не са калкулирани в цената, и че тяхната 

работа допълнително намалява работата на ключовия екип. Не са представени 

доказателства за ползването на стажантската програма.  

Участникът посочва, че разполага с технически и материални средства за 

изпълнение на поръчката – в гр. София и в гр. Шумен, с напълно оборудвани 14 работни 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441396


67 

 

места, телефони, факс апарати, копирни машини и др. Не се посочва как това 

обстоятелство допринася за намаляване на разходи по изпълнение на услугата, при 

положение, че това са по-скоро обстоятелства, които генерират разходи за участника.  

Участникът посочва, че „референтната стойност на ел. страница на 

Министерство на регионалното развитие е 1,75% от стойността на СМР“ за 

строителен надзор, като не посочва стойност или % за ОСИП. Комисията направи справка 

на интернет страницата на МРРБ 

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/7bc2b8aac48904cdbb6f062d3abad06

d.pdf  и установи, че референтните стойности на МРРБ за изпълнение на строителен 

надзор са 1,75 лв. без ДДС на кв.м. РЗП, а стойността за ОСИП е 0,85 лева без ДДС на 

кв.м.  

Участникът твърди, че неговите разходи за строителен надзор възлизат на 1,32% от 

стойността на СМР за обособената позиция (обосновката е за об. поз. 4). Комисията 

направи проверка и констатира, че прогнозната стойност на инженеринг за обектите, 

включени в обособена позиция 4 възлиза на 894 855,39 лева без ДДС, която включва 

проектиране и авторски надзор. При калкулация на разходите, твърдени от участника се 

получава следното: 894 855,39 х 0,0132 = 11 812.09 лева, при цена оферирана от участника 

в ценовото му предложение в размер на 11,777.00 лева без ДДС за ОСИП и строителен 

надзор.  

При изпълнение предмета на пръчката екипът ще използва два автомобила, 

единият от които на газ, от което би се спестило. Участникът представя изчисления за 3 

автомобила и  талони на двата автомобила, които ще използва, като по-надолу посочва, че 

ще пътува 140 пъти до обекта.  

Участникът представя в табличен вид калкулация на начина на формиране на 

ценовото си предложение. Комисията направи проверка на начина на калкулиране на 

цената от участника, като констатира следните разлики:  

Часова 

ставка в 

лв., 

посочена 

от 

участника 

Брой 

часове 

Брой месеци Изчисления 

от комисията 

Стойност 

посочена в 

обосновката 

Крайна 

стойност, 

посочена в 

обосновката 

1 2 3 4=1*2*3 5 6 

2.38 80 6 1 142.40 1 145.03   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

354.14 354.96   

    

  

1 496.54 1 499.99 –  

изчисление на 

комисията 

1 500.00 

1.91 80 6 916.80 916.03   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

284.21 283.97   

    

  

1 201.01 1 200.00 - 

изчисление на 

комисията 

1 200.00 

2.06 80 6 988.80 992.36   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

306.53 307.63   
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1 295.33 1 299.99 - 

изчисление на 

комисията 

1 300.00 

2.06 80 6 988.80 992.36   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

306.53 307.63   

    

  

1 295.33 1 299.99 - 

изчисление на 

комисията 

1 300.00 

1.91 80 6 916.80 916.03   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

284.21 283.97   

    

  

1 201.01 1 200.00 - 

изчисление на 

комисията 

1 200.00 

1.75 80 6 840.00 839.69   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

260.40 260.30   

    

  

1 100.40 1 099.99 - 

изчисление на 

комисията 

1 100.00 

0.31 80 6 148.80 152.67   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

46.13 47.33   

    

  

194.93 200.00 - 

изчисление на 

комисията 

200.00 

0.31 80 6 148.80 152.67   

    

„31% 

осигуровки за 

сметка на 

работодател“ 

46.13 47.33   

    

  

194.93 200.00 - 

изчисление на 

комисията 

200.00 

Обща стойност на разхода 

7 979.48 7 999.96 - 

изчисление на 

комисията 

8 000.00 

Данък печалба 
  

1 200.00 

Непреки разходи 
  

1 001.00 

Непредвидени разходи 

  
100.00 

Преки разходи  

 
1 476.00 

Разходи за отпечатване на 

материали 

  

50.00 
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Разходи за транспорт до обекта 

приблизително 140 дни 

  1 426.00 

Обща цена без ДДС 

  
11 777.00 

 

Участникът е посочил други обществени поръчки на други възложители, но не е 

обяснил как те доказват предложената от него цена. Твърди се, че цената на участника е 

пазарна и е определена по метода на сравнимите неконтролирани цени между независими 

търговци, но този извод не е демонстриран в обосновката на цената на участника.  

В раздел II. Избрани технически решения и наличието на изключително 

благоприятни условия за предоставяне на услугата участникът посочва, че ще използва 

собствена система за управление на строителния надзор, без да посочва как нейното 

използване води до намаляване на цената на участника. Участникът посочва, че е 

изпълнявал подобни услуги за други възложители, но същото изискване е и критерий за 

подбор.  

Посочва се, че участникът разполага с база данни от реализирани процедури и 

използвани актове/образци на актове, които ще бъдат адаптирани.  

Участникът се позовава на опита на ключовите си експерти, които са обект на 

оценка в процедурата и декларира, че използването на допълнителен експерт „Консултант 

документация“ води до редукция на цената до оферираното от участника ниво, без да 

посочва каква сума се спестява. Участникът посочва нисък размер на печалбата, но в 

същото време аритметичната обосновка на участника не посочва залагането на каквато и 

да е печалба. Участникът се ангажира със спазването на задълженията по чл. 115, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП. Участникът е приложил справка от 

регистъра на минималните помощи, от която е видно, че същият не е получавал такава.  

 

След извършения от комисията подробен анализ и оценка на представената 

писмена обосновка от участника „Ди Ви Консулт БГ“ ООД за начина на образуване на 

предложената цена за изпълнение на Обособена позиция №4 Комисията единодушно 

реши, че не приема обосновката на основание чл. 72, ал. 3 изречение трето от ЗОП.  

 

МОТИВИ: Комисията не приема посочените аргументи, обосноваващи 

предложената цена от участника. Комисията не приема, че участникът е доказал цената си 

и е представил обективни обстоятелства, обосноваващи предложението му поради 

следните обстоятелства и аргументи:  

1. Декларирането на използване на висококвалифициран персонал не предполага по-

ниска цена на услугите, а напротив – по-квалифицираните специалисти изискват за своя 

труд по-високо възнаграждение. Дори да приемем факта, че ще извършат услугите за по-

малка единица време, то участникът не е представил никакви доказателства за този факт. 

Също така липсва посочване на конкретни цифри, които обуславят по-ниската цена на 

услугата. Липсва аргументираност по какъв точно начин и в какъв размер са предвидените 

икономии на база опита на експертите от екипа. Трябва да се отбележи, че опитът на 

експертите е и част от критериите за оценка и експертите на участника не получават 

максималния брой точки.  

2. За използването на труда на стажанти по програма комисията приема твърдението 

за напълно голословно и неподкрепено с доказателства. Така възложителят не може да 

прецени дали такава стажантска програма ще бъде факт по време на изпълнение на 

услугата. Още повече, че дори да се приеме наличието й, пак следва да се опише и 

изчисли с колко точно като стойности ще бъде намалена стойността на услугата. 

3. Твърдението за наличие на добра материална база не може да бъде възприето от 

комисията, тъй като участникът не посочва в обосновката си как това обстоятелство 
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допринася за намаляване на разходи по изпълнение на услугата, при положение, че това са 

по-скоро обстоятелства, които генерират разходи за участника, а не спестяват разходи. 

4. Препратката на участника към референтните цени на МРРБ също не обосновава 

предложената от участника цена, тъй като той възприема цени от 1,75 лева/кв.м за 

строителен надзор, посочени от министерството за % от стойността на СМР, като 

пропуска каквито и да било изчисления за ОСИП. 

5. Комисията констатира аритметични грешки в представената обосновка - при 

пресмятане на заложените от участника в обосновката разходи за възнаграждения на 

експертите се получава сума от 7979,48 лева, а не както е посочил участникът 8000,00 

лева. Участникът залага данък печалба в размер на 1200 лева. При положение, че в ЗКПО 

данъкът печалба е 10%, това би означавало, че участникът трябва да генерира печалба в 

размер на 12 000,00 лева (1200,00 / 10% = 12 000,00), а това надвишава дори предложената 

от участника цена. Описани са непреки разходи (1001,00 лева) и Непредвидени разходи 

(100,00 лева) като не е посочено какво влиза в тях и по какъв начин са формирани. Цената 

за транспорт е в размер на 1426,00 лева без ДДС. Проверка на комисията констатира 

следното: 140 пъти х 130 км х 10 л/газ/100 км х 0,94 лева с ДДС / 1,2 = 1425.67 лева без 

ДДС. Това би означавало, че пътувания по договора ще се извършват с най-икономичната 

кола на газ, а не както участникът посочва, че ще се ползват две коли, чиито талони са 

представени. 

6. От приложената обосновка на участника и приложени разходи за осигуровки в 

размер на 31% става ясно, че експертите на участника са на трудови договори. 

Минималната цена на труда се определя от трудовите или граждански договори за 

предоставяните от експертите услуги и липсата на доказателства за правоотношенията с 

експертите и договорените възнаграждения, води до неприемане на представената 

обосновка по отношение на предложената цена за изпълнение на услугите като обективна 

и реална. Още повече, че дори да я приемем, същата не отговаря на минималната за 

изпълнение на този вид услуги - съгласно Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 - 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни 

групи професии – 2019 г. и 2020 г. за архитекти и инженери. Предложените ставки са дори 

под минималната работна заплата за страната за 2019 г. и 2020 г. 

7. Участникът е посочил други обществени поръчки на други възложители, но не е 

обяснил как те доказват предложената от него цена. Твърди се, че цената на участника е 

пазарна и е определена по метода на сравнимите неконтролирани цени между независими 

търговци, но този извод не е демонстриран в обосновката на цената на участника. 

Напълно несъотносимо към приложената обосновка е съпоставянето на цените по други 

обществени поръчки, за други възложители и други участници в обществени поръчки. 

При наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участника се изисква подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване, като в конкретния случай 

участникът не прави и не доказва връзка между посочените от него процедури и неговото 

ценовото предложение.  

8. Относно сочената собствена система на участника за прилагане на по-

благоприятни решения не е описана и не се сочат конкретни числа, които да обосновават 

по-ниски разходи. Така и това твърдение на участника остава недоказано, голословно и 

неконкретно. 

9. Твърди се опит при използване на предишни актове и протоколи, като не се 

посочва конкретно по какъв начин и в какъв размер ще е икономията от наличието на 

предходни актове и протоколи. Трябва да се отбележи, че докладите от ОСИП и актовете 

и протоколите по време на строителството са бланки, приложения напр. към Наредба № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, които са 

задължителни за всеки изпълнител на ОСИП и строителен надзор.  
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10. Участникът посочва в обосновката си, че ще използва експерт „Консултант 

документация“, като в техническото му предложение такъв експерт не е описан, въпреки 

че се изисква представяне на задачите и отговорностите на експертите на участника. 

Освен това, участникът не предлага конкретни изчисления какви разходи спестява 

наличието на такъв експерт.  

11. Участникът посочва, че печалбата му е ниска и поради тази причина цената му е 

ниска, но видно от обосновката печалба в цената не е заложена.  

12. Спазването на задълженията по чл. 115, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от 

ЗОП за задължение на всеки участник.  

 При спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията предлага за 

отстраняване офертата на участника, тъй като в писмената му обосновка за оферираната 

от него цена не са обусловени в пълнота и обективност никое от посочените в чл. 72, ал. 

2, т. 1 до т. 5 от ЗОП обективни обстоятелства. При прегледа на писмена обосновка на 

участника, комисията не констатира обективни обстоятелства, които да попадат в някоя от 

хипотезите на чл. 72, ал. 2, т. 1 до т. 5 от ЗОП. Комисията единодушно реши, че 

обосновката и самото предложение е нереално, непълно и не подкрепено с достатъчно 

доказателства.  

 

 С оглед изложеното на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника за цена на ОСИП и упражняване на строителен надзор, която е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция №4. 

В подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 18.12.2019 г. по адм. д. 

№ 12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. по адм. д. № 

7999/2018 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 9338/2018 г., 

ІV отд. на ВАС. 
 

След извършване на горе описаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатите участници, в 

съответствие с утвърдената методика и класиране на същите. 

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Показател 

П1 

Показател 

П2 

Комплексна 

оценка 

КО=0,7х П1+ 

0,3хП2 

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД 75 100 82,50 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
100 64,21 89,26 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Показател 

П1 

Показател 

П2 

Комплексна 

оценка 

КО=0,7х П1+ 

0,3хП2 

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД 75 100 82,50 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
100 81,28 94,38 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441397
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441398
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589122&dbId=9&refId=35441398
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► За обособена позиция №3: 

№ Участник Показател 

П1 

Показател 

П2 

Комплексна 

оценка 

КО=0,7х П1+ 

0,3хП2 

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД 75 100 82,50 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
100 83,05 94,92 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Показател 

П1 

Показател 

П2 

Комплексна 

оценка 

КО=0,7х П1+ 

0,3хП2 

1. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
100 100 100,00 

 

► За обособена позиция №5: 

№ Участник Показател 

П1 

Показател 

П2 

Комплексна 

оценка 

КО=0,7х П1+ 

0,3хП2 

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД 75 100 82,50 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
100 56,67 87,00 

 

► За обособена позиция №6: 

№ Участник Показател 

П1 

Показател 

П2 

Комплексна 

оценка 

КО=0,7х П1+ 

0,3хП2 

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД 75 100 82,50 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
100 82,61 94,78 

Забележка:  

             Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник по съответната 

обособена позиция  е: 

             КО = 0,7 х П1 + 0,3 х П2, 

             където: 

 П1 е показател „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” 

 П2 е оценката на „Цена“, 

където: 

П2 =  Предложена минимална обща цена в лева           х 100 

          Предложена обща цена от участника в лева  

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка по 

съответната обособена позиция, комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

На І-во място: „Технострой – Инвестконсулт“ ЕООД с комплексна оценка – 89,26 т. 

На II-ро място: „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД с комплексна оценка – 82,50 т. 
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► За обособена позиция №2: 

На І-во място: „Технострой – Инвестконсулт“ ЕООД с комплексна оценка – 94,38 т. 

На II-ро място: „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД с комплексна оценка – 82,50 т. 

 

► За обособена позиция №3: 

На І-во място: „Технострой – Инвестконсулт“ ЕООД с комплексна оценка – 94,92 т. 

На II-ро място: „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД с комплексна оценка – 82,50 т. 

 

► За обособена позиция №4: 

На І-во място: „Технострой – Инвестконсулт“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

► За обособена позиция №5: 

На І-во място: „Технострой – Инвестконсулт“ ЕООД с комплексна оценка – 87,00 т. 

На II-ро място: „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД с комплексна оценка – 82,50 т. 

 

► За обособена позиция №6: 

На І-во място: „Технострой – Инвестконсулт“ ЕООД с комплексна оценка – 94,78 т. 

На II-ро място: „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД с комплексна оценка – 82,50 т. 

 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция. 

 
Настоящият протокол се състави на 10.01.2020г. в 15:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/*   /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /Таня Накова/ 

 

2.   /П/  /Петко Петков/ 

 

3.   /П/  /Катя Симеонова/ 

 

4.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

  

5.   /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

6.   /П/  /Ева Нишева/ 

 

          7.  /П/  /Ирена Драганова/ 

 

           8.  /П/  /Стефани Кръстева/ 

 

           9. /П/  /инж.Васил Василев/ 

 

          10.  /П/  /Николай Николов/ 

 

 

 

 

 

 
  * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП  


