
УТВЪРЖДАВАМ:   /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 

Дата:21.06.2019г. 

 

 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед РД-08-90/21.02.2019г.на Кмета на 
община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита 
процедура, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за 

проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“, 

разделена на три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Водоснабдяване на 

с.Мъглен, община Айтос” Обособена позиция 2: „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, 

община Айтос“ Обособена позиция 3: „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община 

Айтос” открита с Решение № ОП-19-2 от 10.01.2019г., с уникален номер в РОП на АОП 

00195-2019-0002, в състав: 
 

Председател: Невин Скендер – юрист 
Членове: 

1.  инж. Радоцвета Великова- главен експерт в дирекция „ТСУРР; 

2.  Нурсерен  Хайрула- старши експерт в дирекция „ТСУРР  

 

На 21.02.2019 г. в 11.00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  
на Комисията. На заседанието присъстваха следните упълномощени  представители на 
участниците: 

1.Кристина Димитрова Петрова - упълномощен представител на ДЗЗД „Уайт 
Строй“; 

2.Сийка Атанасова Иванова  -  упълномощен представител на ДЗЗД „Уайт Строй“; 

3.Росица Карамфилова Неделчева - упълномощен представител на „ВДХ“ АД; 

4. инж. Георги Георгиев - управител на „Водоканалстрой-ООД; 

5.инж.Тоско Петров Пъпанов- упълномощен представител на „Статус 
Енерджи“ДЗЗД. 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП  за 
отваряне на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

 В срок са постъпили  8 броя оферти за участие в „открита процедура“, няма 
получени такива след крайния срок за представяне: 

№ Участник Вх.№, дата, час 
1 „Имсти“ ЕООД 92-Ф-211/20.02.2019г.,11:04 часа 
2 „ВДХ“ АД 92-Ф-215/20.02.2019г.,11:58 часа 
3 „Запрянави-03“ООД 92-Ф-216/20.02.2019г.,13:00 часа 
4 ДЗЗД“Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г.,13:32 часа 
5 „Статус Енерджи“ ДЗЗД 92-Ф-218/20.02.2019г.,13:57 часа 



6 „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД 92-Ф-221/20.02.2019г.,14:26 часа 
7 „Водоканалстрой“ООД 92-Ф-224/20.02.2019г.,15:17 часа 
8 „Северни води“ ООД 92-Ф-225/20.02.2019г.,15:44 часа 

След обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията подписаха 
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

I. Отваряне на офертата 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, както следва: 
1. Оферта подадена от „Имсти“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-211/20.02.2019г. за ОП-1, 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

2.Оферта подадена от „ВДХ“ ООД, с вх. № 92-Ф-215/20.02.2019г. за ОП-1, ОП-2 и 

ОП-3 представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделени запечатани непрозрачни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

3.Оферта подадена от „Запрянови-03“ ООД с вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., за ОП-

1, ОП-2 и ОП-3 представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 
съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделни 

запечатани непрозрачени пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.        
  

4.Оферта подадена от ДЗЗД „Уайт строй“, с партньори в обединението 
„Строймонтаж“ ЕООД, „Уайтфийлд финанс“ ЕООД и „Смарт мониторинг“ ЕООД с вх. № 

92-Ф-217/20.02.2019г.за ОП-1; ОП-2 и ОП-3, представена в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща опис на съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, както и отделен запечатани  непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 
    5. Оферта подадена от „Статус Енерджи“ ДЗЗД, с вх. № 92-Ф-218/20.02.2019г.с 
партньори в обединението :“Техно –Енерджи“ООД и „Статус-Н“ООД ,за  ОП-1 и ОП-2 



представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатани непрозрачни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

6. Оферта подадена от „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД с партньори в обединението ;“ПСТ 

Груп „ЕАД и   ПСТ София“ ЕООД ,с вх. № 92- Ф-221/20.02.2019год.,, за ОП-1 и ОП-2, 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделени запечатани непрозрачни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

7. Оферта подадена от „Водоканалстрой“ ООД с вх. № 92- Ф-224/20.02.2019год., за 
ОП-1 и ОП-2, представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 
съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделени 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

8. Оферта подадена от „Северни води“ ООД  с вх. № 92- Ф-225/20.02.2019год., за 
ОП-1, ОП-2 и ОП-3, представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 
съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделени 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

В закрити заседания проведени от 11.03.2019 год. до 19.03.2019 год., в редовен 

състав работата на комисията продължи с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. 

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, 
които отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, факти и/или 

обстоятелства, които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации 

за определена оферта следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник 
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. 

 



         В хода на работата си Комисията констатира следното: 

 I. Участник № 1 „ИМСТИ“ ЕООД, с оферта входящ № 92—Ф-211/ 20.02.2019г.  
 за ОП № 1, е представил следните документи: 

- Опис на представените документи по образец;                                                                                  

  - eЕЕДОП на участника „ИМСТИ“ ЕООД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан                                                                                                              

- Застрахователна полица „Професионална отговорност“; 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, BS OHSAS 18001:2007;                                                                                         

  - Декларация за годишен оборот;                                                                                                
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение 2;                                                           

- Строителна програма                                                                                                                
  - Линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;                      
  - Плик „Предлагани ценови параметри“                                                                                   

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 

 

eЕЕДОП на участника „ИМСТИ“ ЕООД 
-В част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

поле: Неговият конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от 

поръчката, за изисквания брой финансови години съгласно обявлението участникът е 
декларирал: сумата 1912000, за период: 01.01.2016 – 31.12.2016; сумата 1703000, за период: 

01.01.2017 – 31.12.2017; сумата 1861000, за период: 01.01.2018 – 31.12.2018. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в Търговския 
регистър, на заявените от участника данни, от която се констатира, че участникът не е 
публикувал годишните си финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. На основание чл.67, 

ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника, да представи Справка за оборота от 
строително монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в 
зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, чрез 
която се доказва информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 

-В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид, участникът е декларирал, че е изпълнил следните сходни  обекти: 1. 

„Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места 
на община Болярово" по 2 обособени позиции, за обособена позиция №2 с предмет: 
"Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в с. Ст. Караджово, 

с. Г. Крушево и с. Попово" Описание на СМР: изкопни дейности, полагане на ПЕВП тръби 

ф 90, PN10 - 482м., монтаж на фасонни части, ПХ, СК и СВО - 10бр., засипване на изкопи и 

възстановяване на асфалтова/паважна настилка“, с възложител Община Болярово. 2. 

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Болярово" Описание на СМР: 

изкопни дейности, полагане на водопровод с ПЕВП тръби РЕ100, PN10, диаметри ф90-

ф160, L-14970м, изграждане на СВО с ПЕВП тръби ф25-ф63 - 538бр.с обща дължина L-

3228м., монтаж на СК и ПХ, насипни дейности“, с възложител Община Болярово.  

На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в 
публичното простраство за декларирания под номер 1 обект  и установи, че липсва 
информация за поръчката. За декларирания под номер 2 обект  по партидата на 
възложителя община Болярово и установи, че по процедура с реф. № 00703-2012-0006 



обекта е изпълнен от „Понсстройинженеринг“ ЕАД.  

Във връзка с това и на основание чл.67,ал.5 от ЗОП  Комисията указва на участника 
да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 
посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 - В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството, за предложения като експерт  Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд -  Петър Митев Русев участникът е декларирал, че притежава 
удостоверение за "Координатор по безопасност и здраве в строителството", изд.от Българо-

Германски професионален център в строителството.  

За Комисията не е ясно дали декларираното Удостоверение съответства на  
предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2 от технически и 

професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и т.22, подт. 2.3. от  
Документацията за участие, а именно: „Координатор по здравословни и безопасни условия 

на труд – лице с квалификация, професионален опит и компетентност в областта на 

строителството, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да 

притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за 

упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна.“ 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен ЕЕДОП в тази част с изискващата се информация или на основание чл.67, ал.5 от 
ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 
ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

II. Участник № 2 „ВДХ“АД, с оферта входящ № 92-Ф-215/20.02.2019г.  
 за ОП № 1, е представил следните документи: 

- Опис на представените документите по образец;                                                                                

- eЕЕДОП на участника „ВДХ“АД (по образец) на електронен носител (CD), 

цифрово подписан;                                                                                                            

-  

- Документ за упълномощаване; 
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение № 2; 

- Приложения към Техническото предложение; 
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

   

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва:      

      

 eЕЕДОП на участника „ВДХ“АД                                                
 - В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството, за предложения като Ръководител строителен обект - Михаил 
Ангелов Новков, е декларирано, че е участвал като зам. Ръководител на обект - Изграждане 
и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево. 

Комисията счита, че заеманата позиция на експерта не съответства на изискванията на 
Възложителя. 
  Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2 от 
технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 



т.22, подт. 2.1. от  Документацията за участие, а именно: „Ръководител строителен обект 

— правоспособно лице, с квалификация "строителен инженер" или еквивалентна по 

специалността „ВиК строителство” или еквивалентна, с реализиран професионален опит 

като ръководител строителство на минимум един строеж от водоснабдителните и 

канализационните мрежи и съоръжения. 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен ЕЕДОП в тази част с изискващата се информация или на основание чл.67, ал.5 от 
ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 
ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

 за ОП № 2, е представил следните документи: 

- Опис на представените документите по образец;                                                                                

- eЕЕДОП на участника „ВДХ“АД (по образец) на електронен носител (CD), 

цифрово подписан;                                                                                                                                            

- Документ за упълномощаване; 
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение № 2; 

- Приложения към Техническото предложение; 
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

   

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва:      
 

eЕЕДОП на участника „ВДХ“АД 
-В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид, участникът е декларирал, че е изпълнил следните сходни  обекти: 1. 

„Изграждане и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Раднево“, 

с възложител община Раднево. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и 

установи, че обектът е изпълнен от „ТЕРЕС“ ДЗЗД, ЕИК 176645759, гр. София, р-н Красно 
село, п.к. 1606, ул. «Шандор Петьофи» №13-15, а при проверка в Регистър БУЛСТАТ се 
установи, че участници в обединението са „ВДХ“ АД - 30%, Инфраструктурно 

строителство“ ЕООД – 30%, „Мирикал“ ЕООД -30% и „ПСГ Груп“ ЕАД – 10%. Комисията 
приема, че „ВДХ“ АД е изпълнил 30% от декларирания обект изграждане на водопроводна 
мрежа  - 16 924,83м., а именно 5077,45 м.  

2. „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
град Червен бряг”, ОП „Околна среда 2007 – 2013" Обособена позиция 2: „Проектиране, 
реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа". 2. Улична 
водопроводна мрежа с обща дължина -7 695м.   

На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в 
публичното простраство и установи, че обекта е изпълнен от Обединение „В.Д. Червен 

бряг“ ДЗЗД, ЕИК 176479579, гр. София р-н Красно село, ул.”Шандор Петьофи” 13-15, 

участници в обединението са „ВДХ“АД с дялово участие - 90% и „Дикрас“ ООД с дялово 

участие - 10%.  

Комисията  не може да направи категоричен извод, че участникът  е изпълнил 
строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. Съгласно предварително 
обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 1 от технически и професионални 

възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 22., подточка 1 от Документацията за 
участие, а именно: „През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът 



трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. *За 

строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с 

изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа  с 

обща дължина минимум 14 000 л.м.“. 

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника 
да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в 
еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 

- В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството, за предложения като Ръководител строителен обект - Михаил 
Ангелов Новков, е декларирано, че е участвал като зам. Ръководител на обект - Изграждане 
и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево. 

Комисията счита, че заеманата позиция на експерта не съответства на изискванията на 
Възложителя. 
  Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2 от 
технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 

т.22, подт. 2.1. от  Документацията за участие, а именно: „Ръководител строителен обект 

— правоспособно лице, с квалификация "строителен инженер" или еквивалентна по 

специалността „ВиК строителство” или еквивалентна, с реализиран професионален опит 

като ръководител строителство на минимум един строеж от водоснабдителните и 

канализационните мрежи и съоръжения. 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен ЕЕДОП в тази част с изискващата се информация или на основание чл.67, ал.5 от 
ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 
ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

 за ОП № 3, е представил следните документи: 

- Опис на представените документите по образец;                                                                                            

- eЕЕДОП на участника „ВДХ“АД (по образец) на електронен носител (CD), 

цифрово подписан;                                                                                                                                            

- Документ за упълномощаване; 
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение № 2; 

- Приложения към Техническото предложение; 
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

   

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва:      

      

 eЕЕДОП на участника „ВДХ“АД                                                
 - В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството, за предложения като Ръководител строителен обект - Михаил 
Ангелов Новков, е декларирано, че е участвал като зам. Ръководител на обект - Изграждане 
и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево. 

Комисията счита, че заеманата позиция на експерта не съответства на изискванията на 
Възложителя. 
  Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2 от 
технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 

т.22, подт. 2.1. от  Документацията за участие, а именно: „Ръководител строителен обект 



- правоспособно лице, с квалификация "строителен инженер" или еквивалентна по 

специалността „ВиК строителство” или еквивалентна, с реализиран професионален опит 

като ръководител строителство на минимум един строеж от водоснабдителните и 

канализационните мрежи и съоръжения. 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен ЕЕДОП в тази част с изискващата се информация или на основание чл.67, ал.5 от 
ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 
ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

III. Участник №3 „Запрянови-03“ ООД с оферта вх.№92-Ф-216/20.02.2019г,  
 за ОП-1 е представил следните документи: 

 - Опис на представените документите по образец;                                                                                

- eЕЕДОП на участника „Запрянови-03“ ООД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан;                                                                                                                                        

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение № 2; 

- Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение 
на поръчката; 
- Линеен график за изпълнение на поръчката; 
- Диаграма на работната ръка; 

 - Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор. 

 

 за ОП-2 е представил следните документи: 

- Опис на представените документите по образец;                                                                                

- eЕЕДОП на участника „Запрянови-03“ ООД (по образец) на електронен носител 

(CD), цифрово подписан;                                                                                                                                        

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение № 2; 

- Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение 
на поръчката; 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 
- Диаграма на работната ръка; 
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор. 

 

 за ОП-3 е представил следните документи: 

- Опис на представените документите по образец;                                                                                            

- eЕЕДОП на участника „Запрянови-03“ ООД (по образец) на електронен носител 

(CD), цифрово подписан;                                                                                                                                    

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение № 2; 

- Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение 
на поръчката; 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 
- Диаграма на работната ръка; 
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 



При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 

 

eЕЕДОП на участника „Запрянови-03“ ООД 

 - В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството, за предложения като технически ръководител на обекта - 

Димитър Кръстев Стоев е декларирано, че е с реализиран специфичен опит като 
технически ръководител при изпълнението на обект: „Канализация на гр. Лъки – ІІ етап“. 

Комисията счита, че декларираният обект, на който е придобит специфичния опит на 
експерта  не съответства на изискванията на Възложителя. 
  Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2 от 
технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 

т.22, подт. 2.2. от  Документацията за участие, а именно: „Технически ръководител на 

обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на образование, отговарящо на 

изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с реализиран професионален 

опит като технически ръководител при изпълнение на поне един строеж от 

водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения. 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен ЕЕДОП в тази част с изискващата се информация или на основание чл.67, ал.5 от 
ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 
ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

IV. Участник № 4 „Уайт Строй“ ДЗЗД, с  оферта входящ № 92-ф-217/20.02.2019г.  
 по ОП № 1, е представил следните документи: 

- Опис на представените документите (по образец);  

- eЕЕДОП на участника „Уайт Строй“ ДЗЗД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Строймонтаж“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Уайтфийлд финанс“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Смарт мониторинг“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- Договор за обединение;  
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 
 

еЕЕДОП на участника „Уайт Строй“ ДЗЗД 
 -В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид, участникът е декларирал, че е изпълнил следните сходни  обекти: 1. 



Изграждане на Площадкови ВиК инсталации в обект: Регионален център за управление на 
отпадъци - гр. Плевен, включващи: Изграждане на Водопровод: Изпълнена е площадкова 
мрежа за питейно-битово, противопожарно и технологично водоснабдяване. Водопроводът 
за питейно-битово водоснабдяване е с дължина 532.28 м Водопроводът за противопожарни 

и технологични нужди е с диаметър DN110/6.6 PN10 и DN 90/5.4 PN10 и дължина 2015.81 

м. Изграждане на водопроводeн клон от ПЕВП тръби D75 с дължина L=2582m от помпена 
шахта до имота на Регионалния център за отпадъци“, с възложител община Плевен. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и 

установи, че обектът е изпълнен от ДЗЗД „РСУП 2013“, Булстат 176475794,  гр. Пазарджик, 
ул.Черноризец Храбър № 1, а при проверка в Регистър БУЛСТАТ се установи, че 
участници в обединението са „Строймонтаж “ ЕООД  - 40%,  „Химремонтстрой“ АД– 20%, 

„М-У-Т Хунгария“ ООД – 38% и Евроасфалт Епито Еш Шалгалто Корлатолф Фелелосегю 

Тарсасаг, Унгария – 2%. Комисията приема, че „Строймонтаж “ ЕООД  е изпълнил 40% от 
декларирания обект.  

2. „Изграждане на водопровод на обект "Регионално депо Братово - запад" с 
диаметър Ф 63 и дължина 1599 м. Изграждане на противопожарен водопровод на обект 
"Регионално депо Братово - запад" с диаметър на тръбите Ф 50, Ф 160 и Ф 200 и обща 
дължина 5012.75 м.   

На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в 
публичното простраство и установи, че обекта е изпълнен от „КОНСОРЦИУМ „БУРГАС 

ЕКО ДЕПО 2012”, ЕИК 176308119, ул. „Константин Фотинов” № 19А, 8000-Бургас, а при 

проверка в Регистър БУЛСТАТ се установи, че участници в консорциума са:  „Екокем –

Палвелу ОУ“ Финландия – 1 %, „Пътстрой Бургас“ ЕООД - 49,5 %, „Строймонтаж “ ЕООД 

- 49,5 %. Комисията приема, че „Строймонтаж “ ЕООД  е изпълнил 49,5 % от декларирания 
обект.  

Комисията  не може да направи категоричен извод, че участникът чрез члена на 
обединението, е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. 
Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 1 от 
технически и професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 
22., подточка 1 от Документацията за участие, а именно: „През последните 5 (пет) години 

от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство 
идентично или сходно с предмета на поръчката. *За строителство сходно с предмета на 

поръчката се приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново 

строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа  с обща 

дължина минимум 10 500 л.м.“ 

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 
   

еЕЕДОП на член на обединението „Строймонтаж“ ЕООД 

-В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид, членът на обединението е декларирал, че е изпълнил следните сходни  

обекти: 1. Изграждане на Площадкови ВиК инсталации в обект: Регионален център за 
управление на отпадъци - гр. Плевен, включващи: Изграждане на Водопровод: Изпълнена е 
площадкова мрежа за питейно-битово, противопожарно и технологично водоснабдяване. 
Водопроводът за питейно-битово водоснабдяване е с дължина 532.28 м Водопроводът за 
противопожарни и технологични нужди е с диаметър DN110/6.6 PN10 и DN 90/5.4 PN10 и 

дължина 2015.81 м. Изграждане на водопроводeн клон от ПЕВП тръби D75 с дължина 
L=2582m от помпена шахта до имота на Регионалния център за отпадъци“, с възложител 
община Плевен. 



На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и 

установи, че обектът е изпълнен от ДЗЗД „РСУП 2013“, Булстат 176475794,  гр. Пазарджик, 
ул.Черноризец Храбър № 1, а при проверка в Регистър БУЛСТАТ се установи, че 
участници в обединението са „Строймонтаж “ ЕООД  - 40%,  „Химремонтстрой“ АД– 20%, 

„М-У-Т Хунгария“ ООД – 38% и Евроасфалт Епито Еш Шалгалто Корлатолф Фелелосегю 

Тарсасаг, Унгария – 2%. Комисията приема, че „Строймонтаж “ ЕООД  е изпълнил 40% от 
декларирания обект.  

2. „Изграждане на водопровод на обект "Регионално депо Братово - запад" с 
диаметър Ф 63 и дължина 1599 м. Изграждане на противопожарен водопровод на обект 
"Регионално депо Братово - запад" с диаметър на тръбите Ф 50, Ф 160 и Ф 200 и обща 
дължина 5012.75 м.   

На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в 
публичното простраство и установи, че обекта е изпълнен от „КОНСОРЦИУМ „БУРГАС 

ЕКО ДЕПО 2012”, ЕИК 176308119, ул. „Константин Фотинов” № 19А, 8000-Бургас, 
участници в консорциума са:  „Екокем –Палвелу ОУ“ Финландия – 1 %, „Пътстрой Бургас“ 

ЕООД - 49,5 %, „Строймонтаж “ ЕООД - 49,5 %. Комисията приема, че „Строймонтаж “ 

ЕООД  е изпълнил 49,5 % от декларирания обект.  
Комисията  не може да направи категоричен извод, че члена на обединението е 

изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. Съгласно 

предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 1 от технически и 

професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 22., подточка 
1 от Документацията за участие, а именно: „През последните 5 (пет) години от датата на 
подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или 

сходно с предмета на поръчката. *За строителство сходно с предмета на поръчката се 

приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или 

реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа  с обща дължина минимум 10 500 

л.м.“ 

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
члена на обединението да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

 за ОП № 2, е представил следните документи  
- Опис на представените документите (по образец);  

- eЕЕДОП на участника „Уайт Строй“ ДЗЗД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Строймонтаж“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Уайтфийлд финанс“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Смарт мониторинг“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- Договор за обединение;  
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 
 

еЕЕДОП на участника „Уайт Строй“ ДЗЗД 



 -В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид, участникът е декларирал, че е изпълнил следните сходни  обекти: 1. 

Изграждане на Площадкови ВиК инсталации в обект: Регионален център за управление на 
отпадъци - гр. Плевен, включващи: Изграждане на Водопровод: Изпълнена е площадкова 
мрежа за питейно-битово, противопожарно и технологично водоснабдяване. Водопроводът 
за питейно-битово водоснабдяване е с дължина 532.28 м Водопроводът за противопожарни 

и технологични нужди е с диаметър DN110/6.6 PN10 и DN 90/5.4 PN10 и дължина 2015.81 

м. Изграждане на водопроводeн клон от ПЕВП тръби D75 с дължина 
L=2582m от помпена шахта до имота на Регионалния център за отпадъци“, с възложител 
община Плевен. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и 

установи, че обектът е изпълнен от ДЗЗД „РСУП 2013“, Булстат 176475794,  гр. Пазарджик, 
ул.Черноризец Храбър № 1, а при проверка в Регистър БУЛСТАТ се установи, че 
участници в обединението са „Строймонтаж “ ЕООД  - 40%,  „Химремонтстрой“ АД– 20%, 

„М-У-Т Хунгария“ ООД – 38% и Евроасфалт Епито Еш Шалгалто Корлатолф Фелелосегю 

Тарсасаг, Унгария – 2%. Комисията приема, че „Строймонтаж “ ЕООД  е изпълнил 40% от 
декларирания обект.  

2. „Изграждане на водопровод на обект "Регионално депо Братово - запад" с 
диаметър Ф 63 и дължина 1599 м. Изграждане на противопожарен водопровод на обект 
"Регионално депо Братово - запад" с диаметър на тръбите Ф 50, Ф 160 и Ф 200 и обща 
дължина 5012.75 м.   

На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в 
публичното простраство и установи, че обекта е изпълнен от „КОНСОРЦИУМ „БУРГАС 

ЕКО ДЕПО 2012”, ЕИК 176308119, ул. „Константин Фотинов” № 19А, 8000, Бургас, 
участници в консорциума са:  „Екокем –Палвелу ОУ“ Финландия – 1 %, „Пътстрой Бургас“ 

ЕООД - 49,5 %, „Строймонтаж “ ЕООД - 49,5 %. Комисията приема, че „Строймонтаж “ 

ЕООД  е изпълнил 49,5 % от декларирания обект.  
Комисията  не може да направи категоричен извод, че участникът чрез члена на 

обединението е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. 
Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 1 от 
технически и професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 
22., подточка 1 от Документацията за участие, а именно: „През последните 5 (пет) години 

от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство 
идентично или сходно с предмета на поръчката. *За строителство сходно с предмета на 

поръчката се приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново 

строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа  с обща 

дължина минимум 14 000 л.м.“ 

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

еЕЕДОП на член на обединението „Строймонтаж“ ЕООД 

-В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид, членът на обединението е декларирал, че е изпълнил следните сходни  

обекти: 1. Изграждане на Площадкови ВиК инсталации в обект: Регионален център за 
управление на отпадъци - гр. Плевен, включващи: Изграждане на Водопровод: Изпълнена е 
площадкова мрежа за питейно-битово, противопожарно и технологично водоснабдяване. 
Водопроводът за питейно-битово водоснабдяване е с дължина 532.28 м Водопроводът за 
противопожарни и технологични нужди е с диаметър DN110/6.6 PN10 и DN 90/5.4 PN10 и 

дължина 2015.81 м. Изграждане на водопроводeн клон от ПЕВП тръби D75 с дължина 



L=2582m от помпена шахта до имота на Регионалния център за отпадъци“, с възложител 
община Плевен. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и 

установи, че обектът е изпълнен от ДЗЗД „РСУП 2013“, Булстат 176475794,  гр. Пазарджик, 
ул.Черноризец Храбър № 1, а при проверка в Регистър БУЛСТАТ се установи, че 
участници в обединението са „Строймонтаж “ ЕООД  - 40%,  „Химремонтстрой“ АД– 20%, 

„М-У-Т Хунгария“ ООД – 38% и Евроасфалт Епито Еш Шалгалто Корлатолф Фелелоссегю 

Тарсасаг, Унгария – 2%. Комисията приема, че „Строймонтаж “ ЕООД  е изпълнил 40% от 
декларирания обект.  

2. „Изграждане на водопровод на обект "Регионално депо Братово - запад" с 
диаметър Ф 63 и дължина 1599 м. Изграждане на противопожарен водопровод на обект 
"Регионално депо Братово - запад" с диаметър на тръбите Ф 50, Ф 160 и Ф 200 и обща 
дължина 5012.75 м.   

На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в 
публичното простраство и установи, че обекта е изпълнен от „КОНСОРЦИУМ „БУРГАС 

ЕКО ДЕПО 2012”, ЕИК 176308119, ул. „Константин Фотинов” № 19А, 8000-Бургас, 
участници в консорциума са:  „Екокем –Палвелу ОУ“ Финландия – 1 %, „Пътстрой Бургас“ 

ЕООД - 49,5 %, „Строймонтаж “ ЕООД - 49,5 %. Комисията приема, че „Строймонтаж “ 

ЕООД  е изпълнил 49,5 % от декларирания обект.  
Комисията  не може да направи категоричен извод, че члена на обединението е 

изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. Съгласно 

предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 1 от технически и 

професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 22., подточка 
1 от Документацията за участие, а именно: „През последните 5 (пет) години от датата на 
подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или 

сходно с предмета на поръчката. *За строителство сходно с предмета на поръчката се 

приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или 

реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа  с обща дължина минимум 14 000 

л.м.“ 

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
члена на обединението да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

 за ОП № 3, е представил следните документи 

- Опис на представените документите (по образец);  

- eЕЕДОП на участника „Уайт Строй“ ДЗЗД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Строймонтаж“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Уайтфийлд финанс“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Смарт мониторинг“ ЕООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- Договор за обединение;  
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор. 

 

V. Участник №5 „Статус –Енерджи“ДЗЗД, с оферта вх.№92-Ф-218/20.02.2019г,  



 за ОП-1 е представил следните документи: 

- Опис на представените документите (по образец);  

- eЕЕДОП на участника „Статус –Енерджи“ДЗЗД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Техно – енерджи“ ООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Статус-Н“ ООД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- Договор за обединение;  
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 

 

еЕЕДОП на участника „Статус- Енерджи“ ДЗЗД 

- В част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация за 
икономическия оператор, в поле: Икономическият оператор участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? - участникът 
неправилно е посочил отговор „Да“, тъй като вярното за него обстоятелство е „Не“, както и 

не следва да се попълват другите полета. В случая участник е „Статус –Енерджи“ ДЗЗД и 

той участва самостоятелно в процедурата. 
 Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

коригиран еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

- В част IV: Критерии за подбор, раздел А, Годност: т. Вписване в съответния 

професионален регистър Комисията констатира, че участникът е отбелязъл „Да”, че е 
вписан в ЦПРС, но не е посочил номер на удостоверението, група и категория, съгласно 

изискванията на Възложителя.  
Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

- Участникът е представил ЕЕДОП с липсваща информация в Част IV „Критерии за 
подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле: Конкретен годишен 

оборот, поле: Застрахователните полици риск “Професионална отговорност“, раздел В 

„Технически и професионални способности“, поле: За поръчки за строителство: извършени 

строителни дейности от конкретния вид, “, поле: За поръчки за строителство: Технически 

лица или органи, които ще извършат строителството, като посочи специалистите, които ще 
изпълняват обществената поръчка. 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът  посочил „Да“ но  не е декларирал 
данните за притежаваните  сертификати, за Комисията не  става ясно какъв е обхвата им на 
дейност и дали съответстват на предварително обявените изисквания на Възложителя. 

  Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 и т. 
4 от  раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от  обявлението за поръчка 
и т. 22, подточки 3 и 4 от документацията за участие, а именно: „Участниците в 

процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент и система за опазване на 

околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или 



еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.  

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

еЕЕДОП члена на обединението „Статус-Н“ ООД 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел Г „ Схеми за осигуряване на качество и 

стандарти за екологично управление“,  членът на обединението е посочил „Да“ но  не е 
декларирал данните за притежаваните  сертификати, както обхвата им на дейност. За 
Комисията не е ясно дали съответстват на предварително обявените изисквания на 
Възложителя. 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 и т. 
4 от  раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от  обявлението за поръчка 
и т. 22, подточки 3 и 4 от документацията за участие, а именно: „Участниците в 

процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент и система за опазване на 

околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или 

еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.  

Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 
представи допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

 еЕЕДОП члена на обединението „Техно –енерджи“ ООД 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел Г „ Схеми за осигуряване на качество и 

стандарти за екологично управление“, от така посочената информация за сертификатите, за 
Комисията не  става ясно какъв е обхвата им на дейност и дали съответстват на 
предварително обявените изисквания на Възложителя. 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 и т. 
4 от  раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от  обявлението за поръчка 
и т. 22, подточки 3 и 4 от документацията за участие, а именно: „Участниците в 

процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент и система за опазване на 

околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или 

еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.  

Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 
представи допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

 за ОП-2 е представил следните документи: 

- Опис на представените документите (по образец);  

- eЕЕДОП на участника „Статус –Енерджи“ДЗЗД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Техно – енерджи“ ООД (по образец) на 
електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Статус-Н“ ООД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- Договор за обединение;  
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 



несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 

 

еЕЕДОП на участника „Статус- Енерджи“ ДЗЗД 

- В част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация за 
икономическия оператор, в поле: Икономическият оператор участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? - участникът 
неправилно е посочил отговор „Да“, тъй като вярното за него обстоятелство е „Не“, както и 

не следва да се попълват другите полета. В случая участник е „Статус –Енерджи“ ДЗЗД и 

той участва самостоятелно в процедурата. 
 Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

коригиран еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

- В част IV: Критерии за подбор, раздел А, Годност: т. Вписване в съответния 

професионален регистър Комисията констатира, че участникът е отбелязъл „Да”, че е 
вписан в ЦПРС, но не е посочил номер на удостоверението, група и категория, съгласно 

изискванията на Възложителя.  
Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

- Участникът е представил ЕЕДОП с липсваща информация в Част IV „Критерии за 
подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле: Конкретен годишен 

оборот, поле: Застрахователните полици риск “Професионална отговорност“, раздел В 

„Технически и професионални способности“, поле: За поръчки за строителство: извършени 

строителни дейности от конкретния вид, “, поле: За поръчки за строителство: Технически 

лица или органи, които ще извършат строителството, като посочи специалистите, които ще 
изпълняват обществената поръчка. 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът  посочил „Да“ но  не е декларирал 
данните за притежаваните  сертификати, за Комисията не  става ясно какъв е обхвата им на 
дейност и дали съответстват на предварително обявените изисквания на Възложителя. 

  Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 и т. 
4 от  раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от  обявлението за поръчка 
и т. 22, подточки 3 и 4 от документацията за участие, а именно: „Участниците в 

процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент и система за опазване на 

околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или 

еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.  

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да представи 

допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

еЕЕДОП члена на обединението „Статус-Н“ ООД 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел Г „ Схеми за осигуряване на качество и 

стандарти за екологично управление“,  членът на обединението е посочил „Да“ но  не е 
декларирал данните за притежаваните  сертификати, както обхвата им на дейност. За 
Комисията не е ясно дали съответстват на предварително обявените изисквания на 
Възложителя. 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 и т. 
4 от  раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от  обявлението за поръчка 
и т. 22, подточки 3 и 4 от документацията за участие, а именно: „Участниците в 



процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент и система за опазване на 

околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или 

еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.  

Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 
представи допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

 еЕЕДОП члена на обединението „Техно –енерджи“ ООД 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел Г „ Схеми за осигуряване на качество и 

стандарти за екологично управление“, от така посочената информация за сертификатите, за 
Комисията не  става ясно какъв е обхвата им на дейност и дали съответстват на 
предварително обявените изисквания на Възложителя. 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 и т. 
4 от  раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от  обявлението за поръчка 
и т. 22, подточки 3 и 4 от документацията за участие, а именно: „Участниците в 

процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент и система за опазване на 

околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или 

еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.  

Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 
представи допълнен еЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

VI. Участник № 6 „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД с  оферта вх. №92-Ф-221/20.02.2019г,  
 за ОП-1 е представил следните документи: 

- Опис на представените документите (по образец);  

- eЕЕДОП на участника „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „ПСТ Груп“ ЕАД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „ПСТ София“ ЕООД  (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- Договор за обединение;  
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
- Документ за упълномощаване; 
- Строителна програма; 
- Линеен график за изпълнение напоръчката; 
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 

 

еЕЕДОП на участника „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД 

-В част IV, раздел В Технически и професионални способности, в поле: За поръчки 

за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид, участникът е 
декларирал изпълнението на следните обекти: 1. „Реконструкция, модернизация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа на село Чупрене”, Община Чупрене, Област 
Видин“ с възложител община Чупрене. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията 



извърши проверка в РОП на АОП и в публичното пространство, но не намери информация 
за декларирания обект. 
    Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в ЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

 еЕЕДОП член на обединението „ПСТ Груп“ ЕАД 

-В част IV, раздел В Технически и професионални способности, в поле: За поръчки 

за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид, членът на 
обединението е декларирал изпълнението на следните обекти: 1. „Реконструкция, 
модернизация и рехабилитация на водопроводната мрежа на село Чупрене”, Община 
Чупрене, Област Видин“ с възложител община Чупрене. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, 

Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в публичното пространство, но не намери 

информация за декларирания обект. 
    Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
члена на обединението да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в ЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

 за ОП-2 е представил следните документи: 

- Опис на представените документите (по образец);  

- eЕЕДОП на участника „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „ПСТ Груп“ ЕАД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „ПСТ София“ ЕООД  (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

- Договор за обединение;  
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
- Документ за упълномощаване; 
- Строителна програма; 
- Линеен график за изпълнение напоръчката; 
- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 
 

еЕЕДОП на участника „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД 

-В част IV, раздел В Технически и професионални способности, в поле: За поръчки 

за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид, участникът е 
декларирал изпълнението на следните обекти: 1. „Реконструкция, модернизация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа на село Чупрене”, Община Чупрене, Област 
Видин“ с възложител община Чупрене. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията 
извърши проверка в РОП на АОП и в публичното пространство, но не намери информация 
за декларирания обект. 

2. „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно 

Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“.  

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП 

/00797-2012-0092/ и установи , че за обекта  има сключен договор с КОНСОРЦИУМ 

"ГИНЦЛЕР ЕЗЕРОВО" ЕИК 176436923, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №117, 1000, 



София, а при проверка в Регистър БУЛСТАТ се установи, че участници в консорциума 
„Хидрострой“АД 99% и „Гинцлер Штал Унд Анлагенбау Гмбх“ Австрия – 1%.  

    Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в ЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

 еЕЕДОП член на обединението „ПСТ Груп“ ЕАД 

-В част IV, раздел В Технически и професионални способности, в поле: За поръчки 

за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид членът на 
обединението е декларирал изпълнението на следните обекти: 1. „Реконструкция, 
модернизация и рехабилитация на водопроводната мрежа на село Чупрене”, Община 
Чупрене, Област Видин“ с възложител община Чупрене. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, 

Комисията извърши проверка в РОП на АОП и в публичното пространство, но не намери 

информация за декларирания обект. 
2. „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно 

Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“.  

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в РОП на АОП 

/00797-2012-0092/ и установи , че за обекта  има сключен договор с КОНСОРЦИУМ 

"ГИНЦЛЕР ЕЗЕРОВО" ЕИК 176436923, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №117, 1000, 

София, а при проверка в Регистър БУЛСТАТ се установи, че участници в консорциума 
„Хидрострой“АД 99% и „Гинцлер Штал Унд Анлагенбау Гмбх“ Австрия – 1%.  

    Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на 
члена на обединението да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в ЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

 VII. Участник № 7 „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, с оферта входящ № 92-ф-

224/20.02.2019г.  
 за ОП - 1, е представил следните документи: 

- Опис на документите по образец; 

- eЕЕДОП на участника „Водоканалстрой“ ООД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан; 

- Удостоверение за вписване в ЦПРС за IV група от I до IV категория; 
- Отчет за приходите на Водоканалстрой ООД за 2016г.; 
- Отчет за приходите на Водоканалстрой ООД за 2017г.; 
- Отчет за приходите на Водоканалстрой ООД за 2018г.; 
- Застрахователна полица професионална отговорност; 
- Декларация за удължаване на застраховка професионална отговорност за целия 

период на строителството; 

- Референции и удостоверения за добро изпълнение; 
- Разрешения за ползване; 
- Диплома за висше образование на Георги Димов Георгиев; 
- Диплома за средно специално образование на Желез Железов Янев; 
- Удостоверение за завършен курс на обучение по качество и диплома за висше 

образование на Ангелина Георгиева Стоянова; 
- Удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и здраве и 

диплома за средно специално образование на Димитрина Георгиева Бялкова; 
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 

9001:2015; 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 

14001:2005; 

- Заповеди за заемани позиции на ръководния състав при изпълнение на съответните 
обекти; 



- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение 
2; 

- Строителна програма Приложение 1 към техническо предложение; 
- Линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка и 

механизация;  
- Плик „Предлагани ценови параметри“ 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор. 
 

 за ОП -2, е представил следните документи: 

- Опис на документите по образец; 

- eЕЕДОП на участника „Водоканалстрой“ ООД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан; 

- Удостоверение за вписване в ЦПРС за IV група от I до IV категория; 
- Отчет за приходите на Водоканалстрой ООД за 2016г.; 
- Отчет за приходите на Водоканалстрой ООД за 2017г.; 
- Отчет за приходите на Водоканалстрой ООД за 2018г.; 
- Застрахователна полица професионална отговорност; 
- Декларация за удължаване на застраховка професионална отговорност за целия 

период на строителството; 

- Референции и удостоверения за добро изпълнение; 
- Разрешения за ползване; 
- Диплома за висше образование на Георги Димов Георгиев; 
- Диплома за средно специално образование на Желез Железов Янев 
- Удостоверение за завършен курс на обучение по качество и диплома за висше 

образование на Ангелина Георгиева Стоянова; 
- Удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и здраве и 

диплома за средно специално образование на Димитрина Георгиева Бялкова; 
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 

9001:2015; 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 

14001:2005; 

- Заповеди за заемани позиции на ръководния състав при изпълнение на съответните 
обекти; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – Приложение 
2; 

- Строителна програма Приложение 1 към техническо предложение; 
- Линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка и 

механизация;  
- Плик „Предлагани ценови параметри“ 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор. 

 

VIII. Участник № 8 „Северни Води“ ООД, с оферта входящ № 92-ф-

225/20.02.2019г.  
 за ОП - 1, е представил следните документи: 

-Опис на представените документите (по образец);  

-eЕЕДОП на участника „Северни Води“ ООД (по образец) на електронен носител 



(CD), цифрово подписан; 

-Допълнително представени документи (Референции, Дипломи, Сертификати, 

Удостоверения)  
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката(по образец);  

-Линеен календарен график; 
-Работна програма; 
-Линеен график за изпълнение напоръчката; 
-План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта  
-Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 

следва: 
 

eЕЕДОП на участника „Северни Води“ ООД 

-В част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 
поле: Неговият конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от 

поръчката, за изисквания брой финансови години съгласно обявлението, участникът е 
декларирал: сумата 4150000, за период: 01.01.2018 – 31.12.2018; сумата 3157000, за период: 

01.01.2017 – 31.12.2017; сумата 845000, за период: 01.01.2016 – 31.12.2016. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в Търговския 
регистър, на заявените от участника данни, от която се констатира, че участникът не е 
публикувал годишните си финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. На основание чл.67, 

ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника, да представи Справка за оборота от 
строително монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в 
зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, чрез 
която се доказва информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

 за ОП № 2, е представил следните документи: 

-Опис на представените документите (по образец);  

-eЕЕДОП на участника „Северни Води“ ООД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан; 

-Допълнително представени документи (Референции, Дипломи, Сертификати, 

Удостоверения)  
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката(по образец);  

-Линеен календарен график; 
-Работна програма; 
-Линеен график за изпълнение напоръчката; 
-План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта  
-Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 

следва: 
 

eЕЕДОП на участника „Северни Води“ ООД 

-В част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 



поле: Неговият конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от 

поръчката, за изисквания брой финансови години съгласно обявлението, участникът е 
декларирал: сумата 4150000, за период: 01.01.2018 – 31.12.2018; сумата 3157000, за период: 

01.01.2017 – 31.12.2017; сумата 845000, за период: 01.01.2016 – 31.12.2016. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в Търговския 
регистър, на заявените от участника данни, от която се констатира, че участникът не е 
публикувал годишните си финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. На основание чл.67, 

ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника, да представи Справка за оборота от 
строително монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в 
зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, чрез 
която се доказва информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

 за ОП № 3, е представил следните документи: 

-Опис на представените документите (по образец);  

-eЕЕДОП на участника „Северни Води“ ООД (по образец) на електронен носител 
(CD), цифрово подписан; 

-Допълнително представени документи (Референции, Дипломи, Сертификати, 

Удостоверения)  
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката(по образец);  

-Линеен календарен график; 
-Работна програма; 
-Линеен график за изпълнение напоръчката; 
-План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта  
-Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 
следва: 

 

eЕЕДОП на участника „Северни Води“ ООД 

-В част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 
поле: Неговият конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от 

поръчката, за изисквания брой финансови години съгласно обявлението, участникът е 
декларирал: сумата 4150000, за период: 01.01.2018 – 31.12.2018; сумата 3157000, за период: 

01.01.2017 – 31.12.2017; сумата 845000, за период: 01.01.2016 – 31.12.2016. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в Търговския 
регистър, на заявените от участника данни, от която се констатира, че участникът не е 
публикувал годишните си финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. На основание чл.67, 

ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника, да представи Справка за оборота от 
строително монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в 
зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, чрез 
която се доказва информацията посочена в еЕЕДОП за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на 
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 



като допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие. 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в 
деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на 
процедурата. Протоколът е съставен  на 19.03.2019 г.  

 

На 08.04.2019 г. от 09.00 часа в Заседателна зала на община Айтос, комисията в 
редовен състав се събра на закрито заседание, за да провери допълнително представените  
документи на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП от участниците по процедурата, както следва: 
 

№ Оферта 
№ 

Участник Обособена 
позиция 

Вх.№, дата 

1 6 „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД  ОП №1 и 

ОП № 2 

92-Ф-388/21.03.2019год., 

14:26ч. 

2 2 „ВДХ“ АД  ОП №1, 

ОП №2 и 

ОП №3 

92-Ф-390/22.03.2019год., 

11:34 ч. 

3 8 „Северни води“ ООД  ОП №1, 

ОП №2 и 

ОП №3 

92-Ф-392/22.03.2019год., 

13:54 ч. 

4 3 „Запрянови-03“ ООД  ОП №3 92-Ф-393/25.03.2019год., 

10:17 ч. 

5 1 „Имсти“ ЕООД  ОП №1 92-Ф-399/25.03.2019год., 

13:40 ч. 

6 4 ДЗЗД „Уайт Строй“  ОП №1, 

ОП №2 и 

ОП №3 

92-Ф-402/26.03.2019год., 

10:23 ч. 

7 5 „Статус Енерджи“ ДЗЗД ОП №1 и 

ОП №2 

92-Ф-403/26.03.2019год., 

10:33 ч. 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане постъпилите в срока по чл. 54, ал. 9 

ППЗОП допълнителни документи по входящ номер на офертите и установи следното: 
II.  

1. Участник № 1 –  „Имсти“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-211/ 20.02.2019г., е 
представил следните допълнителни документи по обособена позиция №1: 

- Придружително писмо с изх.№ 1135/22.03.2019г.;  
- eЕЕДОП на участника „Имсти“ ЕООД (по образец) на електронен носител (CD), 

цифрово подписан; 

- Справка за оборота от строително монтажни работи за последните 3/три/ 

приключили финансови години /оригинал/; 

- Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и справка за приходите на 
строителните предприятия по видове строителство за 2016г., 2017г. и 2018г.; 

- Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на 
обществената поръчка-оригинал; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 70-00-28/31.01.2019г. от община 
Болярово за обект: „Уличен водопровод с.Голямо Крушево“; „Уличен водопровод с.Стефан 

Караджово“ и „Уличен водопровод с.Попово“; 

- Договор № 56/05.10.2018г.; 
- Акт за установяване годността за приемане на строежа /обр.15/ от 01.12.2018г. за 

обект: „Уличен водопровод с.Голямо Крушево: „Уличен водопровод с.Стефан Караджово“ 

от 12.01.2018г. и обект „Уличен водопровод с.Попово“ от 07.12.2018г.;   



- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 70-00-10/07.01.2016г., от Община 
Болярово за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Болярово“; 

- Констативен акт обр.15 от 12.06.2015г. за установяване годността за приемане на 
строеж: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Болярово“; 

- Разрешение за ползване на строежа - заверено копие; 
- Удостоверение за обучение /курс/ за „Координатор по безопасност и здраве в 

строителството“ съгласно Наредба № 2/2004г. за минимални изисквания  за ЗБУТ, при 

извършване на СМР, издадено от Българо-Германски професионален център в 
строителството на Петър Митев Русев - /заверено копие/. 

 

Комисията прегледа коригирания  еЕЕДОП и представените  допълнителни 

документи от участника и констатира, следното:  

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие със  ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Имсти“ ЕООД, с 
оферта входящ № 92-Ф-211/ 20.02.2019г. за ОП № 1, се допуска до следващ етап. 

 

2. Участник № 2 –  „ВДХ“АД, с оферта входящ № 92-Ф-215/20.02.2019г. 
 за ОП № 1 е представил следните документи: 

- Придружително писмо с изх. № 92-Ф-359/19.03.2019 год.; 

- Коригиран еЕЕДОП на електронен носител (CD), цифрово подписан; 

 

      Комисията прегледа коригирания  еЕЕДОП  от участника и констатира, следното:  

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие със  ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „ВДХ“АД, с оферта 
входящ № 92-Ф-215/20.02.2019г.  за ОП № 1 се допуска до следващ етап. 

 

 за ОП № 2 е представил следните документи: 

- Придружително писмо с изх. № 92-Ф-359/19.03.2019 год.; 

- Коригиран еЕЕДОП на електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- Удостоверение за добро изпълнение вх.№ ВОО-208/29.05.2017 год., издадено от 
община Раднево;  

- Акт образец 19 за възложените от „ТЕРЕС“ ДЗЗД и изпълнени от „ВДХ“ АД СМР 

на обект „Изграждане и разширение  на водоснабдителната и канализационната мрежа на 
гр.Раднево“ - 9 броя; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 38-00-527/30.03.2016 год., издадено 
от Община Червен бряг; 

- Акт образец 19 за възложените от „В.Д.ЧЕРВЕН БРЯГ“ ДЗЗД и изпълнени от 
„ВДХ“ АД СМР по обект „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в град Червен бряг“ по обособена позиция 2; „Проектиране, реконструкция 
и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа“ - 2 броя; 

 

Комисията прегледа коригирания  еЕЕДОП и представените  допълнителни 

документи от участника и констатира, следното:  

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие със  ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „ВДХ“ АД, с оферта 
входящ № 92-Ф-215/20.02.2019г.  за ОП № 2, се допуска до следващ етап. 

 



 за ОП № 3 е представил следните документи: 

- Придружително писмо с изх. № 92-Ф-359/19.03.2019 год.; 

- Коригиран еЕЕДОП на електронен носител (CD), цифрово подписан; 

 

Комисията прегледа коригирания  еЕЕДОП  от участника и констатира, следното:  

  Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие със  ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „ВДХ“ АД, с оферта 
входящ № 92-Ф-215/20.02.2019г.  за ОП № 3 се допуска до следващ етап. 

3. Участник № 3 –  „Запрянови-03“ ООД с оферта вх.№ 92-Ф-216/20.02.2019г., е 
представил следните допълнителни документи по обособена позиция № 3: 

- Придружително писмо с  изх.№ 46/22.03.2019г.; 
- Коригиран еЕЕДОП на електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- Заповед № 13/29.07.2016г. в полза на Димитър Стоев технически ръководител на 
обект:  „Канализация на гр.Лъки - II Етап“; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 59/25.09.2017г. от Община Лъки за 
обект: „Канализация на гр.Лъки - II Етап“ в полза на участника; 

-  Заповед № 22/12.12.2014г., в полза на Димитър Стоев технически ръководител на 
обект: „Ремонт на водопровод на ул. Родолюбие, гр.Асеновград - I Етап - допълнително 
възникнали СМР“; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 14-00-159/14.01.2016г. от Община 
Асеновград за обект: „Ремонт на водопровод на ул.Родолюбие, гр.Асеновград- I Етап- 

допълнително възникнали СМР“; 

- Заповед №19-1/18.11.2016г. в полза на Димитър Стоев - технически ръководител на 
обект: „Допълнително водоснабдяване с.Буково, община Първомай, област Пловдив“; 

- Удостоверение за добро изпълнение изх.№ 53-00-446/20.11.2018г. от Община 
Първомай  за обект: „Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай, област 
Пловдив“. 

  

 Комисията прегледа коригирания  еЕЕДОП и допълнително представените 
документи   от участника и констатира, следното:  

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие със  ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Запрянови-03“ ООД с 
оферта вх.№ 92-Ф-216/20.02.2019г, за ОП № 3 се допуска до следващ етап. 

4. Участник № 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта входящ № 92-ф-217/20.02.2019г., е 
представил следните допълнителни документи по обособена позиция № 1 и № 2:                  

- Придружително писмо; 

- Коригиран еЕЕДОП на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ по обособена позиция № 1 

на електронен носител (CD), цифрово подписан;  

- Коригиран еЕЕДОП на член на обединението „Строймонтаж“ ЕООД по обособена 
позиция № 1 на електронен носител (CD), цифрово подписан;  

- Коригиран еЕЕДОП на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ по обособена позиция № 2 

на електронен носител (CD), цифрово подписан;  

- Коригиран еЕЕДОП на член на обединението „Строймонтаж“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 на електронен носител (CD), цифрово подписан;  

- Удостоверение с изх. № ДИР-334/03.05.2017г. за добро изпълнение от община 
Плевен за обект: „Регионален център за управление на отпадъци - гр. Плевен-I етап“, в 
полза на „Строймонтаж“ ЕООД - заверено копие; 



- Референция с изх. № 93-00-210/248/ от 09.03.2016г. от община Бургас за добро 

изпълнение за обект: „Инжинеринг /проектиране и строителство/ на „Регионално депо 
Братово - Запад“,  в полза на Консорциум „Бургас Еко Депо 2012г.“(„Пътстрой Бургас“ 

ЕООД и „Строймонтаж“ ЕООД/ - заверено копие; 
- Разрешение за строеж № 7 от 30.09.2014г. от Областен управител на област Бургас 

-заверено копие; 
- Протокол № 6 /акт19/ за обект „Регионално депо Братово - Запад“ за изпълнителя 

„Строймонтаж“ ЕООД; 

- КСС към договор за обект „Регионално депо Братово-Запад“ - заверено копие. 
     

Комисията прегледа коригираните  еЕЕДОП - и и допълнително представените 
документи   от участника и констатира, следното:  

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие със  ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД „Уайт Строй“, с 
оферта входящ № 92-Ф-217/20.02.2019г. за ОП № 1 и ОП № 2 се допуска до следващ етап. 

 

5. Участник № 5 „Статус Енерджи“ ДЗЗД, с оферта входящ № 92-Ф-

218/20.02.2019г. 

 за ОП № 1 е представил следните документи: 

- Придружително писмо; 

- Коригиран еЕЕДОП на участника „Статус Енерджи“ ДЗЗД на електронен носител 
(CD), цифрово подписан;  

- Коригиран еЕЕДОП на член на обединението „Техно - енерджи“ ООД на 
електронен носител (CD), цифрово подписан;  

- Коригиран еЕЕДОП на член на обединението „Статус - Н“ ООД на електронен 

носител (CD), цифрово подписан;  

 

Комисията прегледа  коригираните  еЕЕДОП - и  представени  от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Статус Енерджи“ 

ДЗЗД, с  оферта входящ № 92-Ф-218/20.02.2019г., за ОП № 1 се допуска до следващ етап. 

 

 за ОП № 2 е представил следните документи: 

- Придружително писмо; 

- Коригиран еЕЕДОП на участника „Статус Енерджи“ ДЗЗД на електронен носител 
(CD), цифрово подписан;  

- Коригиран еЕЕДОП на член на обединението „Техно-енерджи“ ООД на електронен 

носител (CD), цифрово подписан;  

- Коригиран еЕЕДОП на член на обединението „Статус-Н“ ООД на електронен 

носител (CD), цифрово подписан;  

 

Комисията прегледа  коригираните  еЕЕДОП - и  представени  от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Статус Енерджи“ 

ДЗЗД, с  оферта входящ № 92-Ф-218/20.02.2019г., за ОП № 2 се допуска до следващ етап. 



 

6. Участникът № 6 „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД с оферта вх. № 92-Ф-221/20.02.2019г., 
е представил следните допълнителни документи по обособена позиция № 1 и № 2: 

- Придружително писмо; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 779 от 21.09.2015г. издадено от 
община Чупрене за обект: „Реконструкция, модернизация и рехабилитация на 
водопроводната мрежа на с. Чупрене“, в полза  на „ПСТ Груп“ ЕАД; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 70-В-190/480/ от 22.07.2015г. 
издадено от община Бургас за обект: „Интегриран проект за управление за питейни и 

отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“ с подобекти 

Канализационна помпена станция /КПС/2 със сградни ВиК отклонения, сградно 
ел.отклонение и площадково осветление в УПИ, кв.1, кв.Горно Езерово гр. Бургас и 

напорен тръбопровод /тласкател/ от КПС; Битова канализация и дъждовна канализация, 
сградни и канализационни отклонения в кв. Горно Езерово, гр. Бургас; Сградни 

водопроводни отклонения в кв. Горно Езерово, гр.Бургас, в полза на „ПСТ Груп“ ЕАД. 

    

Комисията прегледа  допълнително  представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие със  ЗОП и изискванията на възложителя, участникът  „ВВМ Айтос 2019“ 

ДЗЗД с оферта вх. № 92-Ф-221/20.02.2019г, за ОП № 1 и  ОП № 2, се допуска до следващ 

етап. 

 

7. Участник № 8 „Северни Води“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-225/20.02.2019г. 
 за ОП № 1 е представил следните документи: 

- Придружително писмо с изх. № 15/22.03.2019год.; 

- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2016г.; 
- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2017г.; 
- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2018г.; 
- Извадка от сайта на Търговския регистър, от който става видно, че отчетите за 

финансово приключилите 2016 год. и 2017 год., са публикувани, но стоят във статус 
„обработва се“ не по вина на участника „Северни води“ ООД. Срокът за публикуване на 
финансово приключилата 2018 год. към настоящия момент все още не е изтекъл. 

 

Комисията прегледа  допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Северни Води“ ООД, с 
оферта входящ № 92-Ф-225/20.02.2019г. за ОП № 1 се допуска до следващ етап. 

 за ОП № 2 е представил следните документи: 

- Придружително писмо с изх. № 16/22.03.2019год.; 

- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2016г.; 
- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2017г.; 



- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2018г.; 
- Извадка от сайта на Търговския регистър, от който става видно, че отчетите за 

финансово приключилите 2016 год. и 2017 год., са публикувани, но стоят във статус 
„обработва се“ не по вина на участника „Северни води“ ООД. Срокът за публикуване на 
финансово приключилата 2018 год. към настоящия момент все още не е изтекъл. 

 

Комисията прегледа  допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Северни Води“ ООД, с 
оферта входящ № 92-Ф-225/20.02.2019г. за ОП № 2 се допуска до следващ етап. 

 за ОП № 3 е представил следните документи: 

- Придружително писмо с изх. № 17/22.03.2019год.; 

- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2016г.; 
- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2017г.; 
- Заверено копие от годишен финансов отчет за приходите и разходите на „Северни 

води“ ООД за 2018г.; 
- Извадка от сайта на Търговския регистър, от който става видно, че отчетите за 

финансово приключилите 2016 год. и 2017 год., са публикувани, но стоят във статус 
„обработва се“ не по вина на участника „Северни води“ ООД. Срокът за публикуване на 
финансово приключилата 2018 год. към настоящия момент все още не е изтекъл. 

 

Комисията прегледа  допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Северни Води“ ООД, с 
оферта входящ № 92-Ф-225/20.02.2019г. за ОП № 3 се допуска до следващ етап. 

 

III. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 
подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

№ по 

ред 

 

По вх. № 

на оф. 

Участник  вх. №, дата 

Обособена позиция № 1 

1 1 „Имсти“ ЕООД 92-Ф-211/20.02.2019г. 
2 2 „ВДХ“ АД 92-Ф-215/20.02.2019г. 
3 3 „Запрянови-03“ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 
4 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 
5 5 „Статус Енерджи“ ДЗЗД 92-Ф-218/20.02.2019г. 
6 6 „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД 92-Ф-221/20.02.2019г. 
7 7 „Водоканалстрой“ ООД 92-Ф-224/20.02.2019г. 
8 8 „Северни води“ ООД 92-Ф-225/20.02.2019г. 

Обособена позиция № 2 

1 2 „ВДХ“ АД 92-Ф-215/20.02.2019г. 



2 3 „Запрянови-03“ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 
3 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 
4 5 „Статус Енерджи“ ДЗЗД 92-Ф-218/20.02.2019г. 
5 6 „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД 92-Ф-221/20.02.2019г. 
6 7 „Водоканалстрой“ООД 92-Ф-224/20.02.2019г. 
7 8 „Северни води“ ООД 92-Ф-225/20.02.2019г. 

Обособена позиция № 3 

1 2 „ВДХ“ АД 92-Ф-215/20.02.2019г. 
2 3 „Запрянови-03“ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 
3 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 
4 8 „Северни води“ ООД 92-Ф-225/20.02.2019г. 

 

 

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници по 

обособени позиции  и констатира:  
 

По обособена позиция № 1 
1. Участник № 1 „Имсти” ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-211/20.02.2019 год. е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение  
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.  
 1.1.Участникът е Декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 270 (двеста и 

седемдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

1.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8,5 /осем години и 6 месеца/. 
1.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 

гаранционен срок в рамките до 10 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

Приложени са:  
1. Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на 

поръчката. 
2. Линеен график за изпълнение на поръчката с диаграма на работна ръка. 
 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

Участникът е описал технологичната последователност при изпълнение на СМР, 

както следва: в т.1. Общо описание на обектите и видовете СМР. В т. 2. Срокове за 
изпълнение и технологична последователност на изпълнение на видовете  СМР. Дадената 
технологична последователност за водоснабдяване на село Мъглен част пазарни 

консултации и  водоснабдяване  на село Мъглен ф 110 със срок за изпълнение на двата 
обекта 160 календарни дни, съгласно Линейния график, а за водоснабдяване  на село 

Мъглен ф 90 – със срок за изпълнение на двата обекта 240 календарни дни, съгласно 
Линейния  график. Следва изброяване на  всяка една дейност от техническата 
спецификация  с  дадено времетраене в календарни дни. В  т. 3 са изброени основните 
нормативни документи относими към настоящото  строителство.  В т. 4 Технология на 
изпълнение и подход на изпълнение – участникът е посочил, че изпълнението преминава 
през следните  етапи: дейности по иницииране/ тези дейности се състоят от процеси по 



подготовка и оторизация на договора; дейности по планиране/тези дейности се състоят от 
извършване на подробни прегледи и анализи относно управление на процесите и обхвата 
на дейностите по изпълнение на СМР/; Дейности по стартиране на СМР – тези дейности се 
състоят от процедури  по административно уреждане за стартиране на СМР; Стартиране на 
същинското строителство -  тези дейности са  разделени условно в етапи  и подетапи; 72 

часови проби  и дейности по демобилизация на ресурсите; Дейности по окончателно 
отчитане/съставяне на акт обр. 15  и предаване на обекта на възложителя/; Гаранционно 
обслужване. За всяка една дейност е дадено какво включва и какъв е очаквания резултат. 
Разписана е технологията  на изпълнението на СМР, която ще  гарантира ефективно 
управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения, като са дадени как ще 
бъдат изпълнявани изкопите, промиването и дезинфекцията на тръбопровода, 
възстановяване на пътна настилка и др. Участникът е представил организационен план, 

които гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни 

закъснения (свързан с организацията и необходимите ресурси). Дадена е последователноста 
и разпределението във времето на доставките на материали и технологичното оборудване, 
като основните етапи при организирането на доставките са дадени в пет стъпки. В табличен 

вид е представена   механизацията, с която разполага участника. Следва описание на 
ръководно – техническия състав /Ръководител на обекта, технически ръководител, 

координатор по здравословни и безопасни условия на труд, Специалист по контрол на 
качеството/, като са описани и техните отговорности. Предвидени са пет работни групи  за 
изпълнение на обекта, като за всяка една са дадени съответните работници и техния брой. В 

т. 5 е представил  методите и начините за предварително информиране на обществеността 
за районите на работа и за планираната организация на трафика. Като начини за 
предварително информиране участника е посочил монтиране на информационни табели, 

използване на телевизия, радио, печатни медии, интернет за информиране на местното 
население, поставяне на съобщения на паркираните МПС за планираните СМР; разговор с 
живущите на улицата /клона, работния участък/. В таблица са дадени работните участъци 

по надлъжните профили на уличната водопроводна мрежа, в която е отбелязано, че 
конкректно обходния маршрут ще се осъществява, като  на всички клонове/работни 

участъци,  движението ще се осъществява  в едната част на пътното платно,  както за 
достъп на живущите така и за ППС. В следваща точка е описал действията на персонала, 
водещи до осигуряване на навременно стартиране  и оптимизиране на работния процес, 
водещи до съкратени срокове за изпълнение на строителството, като  в табличен вид са  
дадени  етапите със съответните отговорници за изпълнението им. В таблица са дадени  

обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване. Дейностите, 
свързани с опазване на околната среда ще бъдат извършени в съответствие с  
международния стандарт ISO 14001:2015, закона за управление на отпадъците и плана за 
управление на строителните отпадъци. Предвид спецификата на обекта и дейностите, които 
ще се изпълняват при строително - монтажни работи се очаква въздействие върху 
атмосферния въздух, почвата, шум, а факторите, които трябва да се управляват и 

контролират - отпадъци. Отрицателните въздействия по време на строителството са главно 

преки, временни /в рамките на периода на строителството/, краткотрайни и без 
кумулативен ефект. Даден е анализ на възможните негативни последствия и мерки за 
преодоляването им, методи за ограничаване на емисиите вредни вещества в атмосферата; 
методи за опазване на почвите; методи за опазване на водите; методи за ограничаване на 
въздействието на шум и вибрации; допълнителни действия за опазване на околната среда. 

Участникът е посочил девет ключови моменти по време на етапите  гарантиращи 

ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на 
възможни закъснения при изпълнението, като навременно осигуряване на необходимата 
информация и данни, позволяващи незабавно стартиране на СМР; Мобилизиране на 
необходимите ресурси /материали, механизация и работна ръка/; Наличие на ресурси, 

необходими за извършването на СМР – материали, механизация и работна ръка; Постоянен 



/ежедневен/ контрол на извършваните СМР по вид, количество и качество, срокове, БЗР, 

опазване на околната среда и др. за всеки един е описано необходимите действия и 

очакваните резултати. 

На следващо място участникът е описал  предложената организация за изпълнение 
на поръчката, като е посочил следните точки: Организация на строителната площадка, 
включително доставка и складиране на материали; Организационни етапи на изпълнение 
на строителството; Организация на строителната площадка по време на същинското 
строителство, като организацията за изпълнение на етапите на  водопровода, съгласно 

главни и второстепенни клонове е разделена по следния начин: I етап - изпълнение на СМР 

по Главен клон 1 и 2; II етап  - изпълнение на СМР по второстепенни клонове. 
Организацията на видовете работи, тяхната последователност и времетраене е отразена 
графично в приложения към предложението линеен календарен график за изпълнение на 
СМР. Линейният характер на обекта позволява плавното преминаване от един вид работа 
към друг, със застъпване на няколко вида СМР. Общата продължителност на обекта е 270 

календарни дни. Изпълнението на поръчката е предвидено да се изпълнява последователно  
със застъпване на отделните СМР във времето; Участникът е посочил организацията на 
работата на инженерно - техническия състав и изпълнителски персонал, като са посочени 

начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите с представената 
организационна структура в схематичен вид, както и таблица, в която са определени  

изискванията за комуникация при изпълнението на обекта, при изпълнението на обекта  ще 
се осъществяват организационни връзки и отношения с Възложител, Проектант, 
Строителен надзор, държавни и общински органи и институции.  

Комуникацията на обекта ще бъде осъществявана в 2 направления:  Комуникацията в 
екипа на изпълнителя и Комуникацията между Изпълнителя, Възложителя, Проектанта и 

Строителния  надзор. 

 Разпределението и възлагането на задачите за изпълнение ще се извършва от 
техническия ръководител на екипа.  Той ежедневно при извършване на инструктажа за деня 
ще разпределя и възлага персонално задачите за изпълнение, като инфирмира 
изпълнителяския персонал и за общата работа, която трябва да бъде извършена за деня. 
Контрола върху изпълнението на задачите ще  се осъществява ежедневно  от технически 

ръководител на обекта и периодично – от ръководителя на обекта. Контролът се 
осъществява чрез посещение на работните участъци и планиране и проследяване на 
изпълнението на коригиращи мерки при констатирани несъответствия. Периодичен контрол 
ще се осъществява и при извършване на изпитания с участието на представители на 
Възложителя, строителния надзор, проектанта. В табличен вид за всички дейности по 
изпълнение на поръчката е дадено разпределението на ръководния и изпълнителски състав  
на ниво отделна задача с дефинирани необходими ресурси  за  изпълнението, материали, 

механизация, работници, както и  техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти. Следва, управление на качеството при изпълнение на обекта. 
Системата за управление на качеството обхваща всички дейности, свързани със 
строителството на обекти от техническата инфраструктура.   При разработването на 
системата ще се използва процесния подход, като схематично са  описани процесите в 
предприятието. Контролът на качеството ще се осъществява чрез планиране, наблюдение, 
оценка и анализ и подобрение на описаните процеси. Предвидените методи за контрол са: 
Контрол на техническата документация – извършва се още преди започване и през цялото 
време на обекта от Ръководителя и техническия ръководител; Контрол на влаганите 
материали – извършва се от Експерта по контрол на качеството и техническия ръководител 
на обекта; Контрол на ресурсите; Контрол на работната среда; Контрол на параметрите на 
процесите – извършва се чрез самоконтрол от изпълнителския персонал, контрол от 
техническия ръководител и експерта по качеството, контрол от СН, Проектанта и 

Възложителя; Контрол на документирането – всички дейности на обекта ще бъдат 
надлежно документирани, редовно ще се прави вътрешна отчетност /към дружеството/ от 



една страна и към останалите участници от друга страна – документи по ЗУТ. Следва 
управление на дейностите, свързани с осигуряване на ЗБУТ /при изпълнение на изкопни 

работи, монтаж на тръбопроводите, при извършване на товаро - разтоварни работи и 

складиране на материали, Противопожарна и аварийна безопасност и др./. В т.7. 

участникът е дал анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 
планираната организаця на работната площадка. Участникът декларира, че 
обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на 
работната площадка са тези, които могат да се проявят при определена ситуация и 

представляват рисковете, които могат да възникнат при изпълнението на обекта. 
Индетифицираните рискове са: Времеви рискове/Закъснение при начало на започване на 
работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Закъснение при 

окончателно приключване на СМР и предаване на обекта/; Липса/недостатъчно съдействие 
и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Неизпълнение на 
договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на 
Възложителя; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му 
и/или непълноти и/или неточности в проектната документация. За всеки един са дадени 

Качествен и количествен анализ, оценка и степен на влияние, както и мерки за 
предотвратяване и преодоляване. 

 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
1. В представения линеен график участникът Не е отразил подписването на 

протокол образец 2. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя 
посочени в т. 63.4 от раздел I - XII от Указанията – „Участниците следва да представят 

подробен Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение 

на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с 

технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. 

В линейния график да се отразят дните за започване на строителството - откриване 

на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, 

дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.“ 

2. В представения линеен график участникът Не е отразил дните за неблагоприятни 

климатични условия. Участникът накрая на линейния график е посочил, че: „В срока за 
изпълнение на СМР са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия”.  

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в т. 63.4 от 
раздел I - XII от Указанията – „Участниците следва да представят подробен Линеен 

график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично-

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.“ 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се 

отстранява.  



**Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на 

изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по 

възлагане на обществената поръчка. 

Комисията счита, че непълнотите на линейния график представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, които не могат да бъдат санирани, 

чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в линейния график не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„Имсти” ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-211/20.02.2019 год. да бъде отстранен от 
процедурата. 

 

 2.Участник № 2 „ВДХ“ ООД, с вх. № 92-Ф-215/20.02.2019г. е представил следните 
документи:  

  Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 
срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите.  

2.1 Участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 280 (двеста и 

осемдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

2.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8/осем/ години.  

2.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 30 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

Приложени са: 
1. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на поръчката – П1- Технологична последователност и срокове за изпълнение; 
2. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на поръчката – П2 - Организация за изпълнение на поръчката; 
3. Линеен график; 
4. Диаграма на механизация; 
5. Диаграма на работна ръка. 
 

Кратко описание на П1 –Технологична последователност и срокове за изпълнение 

на участника, както следва: 

1.Технологична последователност гарантираща изпълнението на всички видове 
СМР, съобразена с действащите технически норми и стандарти - участникът е дал описание 
на обекта. Като етапи за изпълнение на обекта са дадени: а. Предварителна подготовка на 
строителството/откриване на строителна площадка; определяне на строителна линия и ниво 

на строежа; б. Изпълнение на СМР вкл. доставка на материалите;  в. Периоди одобрение, 
предаване на обекта като цяло с констативен акт, г. Въвеждане в експлоатация; д. 

Експлоатация. За всеки от етапите в табличен вид са дадените съответните дейности за 



реализиране на СМР, като са посочени конкретно отговорните експерти. Участникът е 
описал дейностите  за реализиране на обекта обхващащи всички етапи на изпълнение на 
СМР/стр.14-стр.30/. Предварителната подготовка  на строителството, обхваща предаване на 
строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя; съставяне на Заповедна книга; 
подготовка на строителната площадка по документи /протокол обр.2/2а, план за 
предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и доставка на материалите, 
организация на строителната площадка - временно строителство, мобилизация и 

разпределение на използваните технически ресурси/. Изпълнение на СМР, където са дадени 

мерки за осигуряване на безопасност и мерки за опазване на околната среда,  подход за 
доставка на материалите, начини за контрол на материалите и доставките, начин на  
изпълнение на видовете СМР. Приемане на изпълнените  СМР и предаване на 
Възложителя. Технологична последователност на изпълнението /стр.30-85/. Участникът е 
описал технологичната последователност на видовете СМР, технологии на изпълнение на 
СМР при трасиране, разваляне на пътни настилки, земни работи /като е описана 
последователността при изпълняване на изкопните работи, както и съответствието с 
нормативната уредба, контрол при изпълнение при зимни условия, технология на 
изпълнение/, полагане на тръбопроводи /ще се спазва технологията на производителя за 
съответния вид тръба, както и съгласно техническата спецификация и проектната 
документация/, връзки, монтажни работи и съоръжения, съответствието с нормативната 
уредба, технология на изпълнение. Подробно е описано как ще се изпълняват пробите и 

изпитванията на водопроводите, възстановяването на пътните и тротоарни настилки с 
начините на изпълнение, материалите, които ще бъдат използвани. Участникът предвижда 
да започне от Главни клонове I и II, като същите ще се изпълняват на участъци след 

съгласуване с Възложителя. Общото им времетраене е 97 дни. След приключването им ще 
започне работата по второстепенните клонове от 1 до 27,  като се планира те да се изпълнят 
за 143 дни. За подготвителни работи са предвидени 12 дни, а за предаване на обекта 28 дни 

/в т.ч. 8 дни резерв за неблагоприятни атмосферни условия/. Приложени са схеми на 
главните клонове, второстепенните клонове и схема на целия обект. Всички задачи 

посочени в КСС, ще се изпълняват последователно и поточно в участъци, съгласувани с 
Възложителя и обезопасени съгласно проекта по ВОБД. В табличен вид са дадени СМР по 
КСС, обвързани с  предложения технологичен подход, като е описано вид СМР, 

продължителност в дни, преходни СМР, последващо СМР. За позиция съставяне на 
протокол 2а е дадено 0 дни, за позиция подписване на акт 15 - 0 дни, и в предаване на 
обекта са отбелязани 8 дена за неблагоприятни атмосферни условия /стр.89-95/. 

3.Конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за 
районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, 
необходима за изпълнение на строителството: ще се информират постоянно и временно 

пребиваващите граждани относно предстоящите строително - монтажни работи; ще се 
осъществява диалог между засегнатите страни и ще се провежда допълнителна 
разяснителна кампания; ще се планира организация на трафика на строителната 
организация; ще има няколко варианта на организация на пътната обстановка. 4. 

Предложени конкретни обходни маршрути; всички мерки за осигуряване на достъп на хора 
с увреждане ще бъдат съобразени с Наредба №4 от 01.07.2009г.; ще се осъществи 

организация на зоните за преминаване на пешеходци и автомобили /стр.99-107/. 5. 

Участникът е посочил  конкретните действия на инженерно – техническия състав и 

изпълнителски екип, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране 
на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без 
това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В организационна схема е  дадено 
разпределението на ръководния и изпълнителски екип, като са разписани функциите, 
ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори. 

Участникът е предвидил три звена за изпълнение на СМР: звено Земни работи; звено  ВиК 

работи и звено Пътни работи, като за всяко едно са дадени работниците, ръководител 



звено, съответно с длъжностните им характеристики, както и оборудването на 
звената/бригадите/, с необходимата техника и механизация. 6. В табличен вид е  показано 
разпределението на ресурсите, предвидени за изпълнение на СМР, както и 

продължителност на отделните видове работи. 7. Като  мерки, които ще ограничат  
замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, 
пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Участникът е описал: мерки на 
строителните изкопи; мерки срещу шум /ще се работи само в работното време, няма да се 
допуска работа на празен ход на машините и аспусите им ще се снабдят с 
шумозаглушители и др./; мерки срещу емисии на вредни газове; срещу замърсяване; мерки 

за опазване на учебната инфраструктура. 8. За идентифицираните ключови моменти при 

подготовката на организацията и изпълнението на СМР, участникът е представил анализ на 
идентифицираните от него рискове, за да предложи на възложителя оптимален вариант за 
изпълнение на строителните дейности. Участникът е дал програма за управление на 
рисковете с цел да гарантира спазването на сроковете за изпълнение, като са описани 

анализ, оценка, мерки за управление и предотвратяване /стр.141-163/.  

Кратко описание на П2 - Организация за изпълнение на поръчката на участника, 

както следва: 

В т.1. Организация на строителната площадка, както в периода на подготовката и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти. Тук 

участникът е посочил  етапите и последователност на извършване на всички дейности, 

необходими за изпълнение предмета на поръчката. За всеки от етапите в табличен вид са 
дадените съответните дейности за реализиране на СМР, като са посочени конкретно 
отговорните експерти. За всички дейности обхващащи етапите са описани действията и 

поддействията, които ще се извършат по повод изпълнението на дейността /стр.202-217/. 2. 

Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия (ръководен) 

състав и на изпълнителския/екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение /от документацията/. Схематично е представена 
взаимовръзката между инжинерно-техническия персонал за обекта и ценралния офис. 
Ръководителя на обекта ще осъществява непрекъснат мониторинг по изпълнението на 
договора и напредъка по постигането на очакваните резултатати, посочени са ключовите 
фактори за успех, представена е схема, показваща връзките и позициите между страните по 
договора. В плана за обезпечаване на доставките на материали, необходими за 
строителството, участникът е посочил избор на доставчик, организация на транспорт и 

съхранение, складиране и охрана на оборудване и материали, начини на контрол на 
материалите и доставките, като ще се съблюдава съответствието им с Наредба № РД-02-20-

1 от 05.022015г. описан е и начин на контрол при изпълнение на СМР. 3. За всяка от 
дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 
отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение - материали, механизация, работници и др. В табличен вид е показан екипа от 
специалисти със съответната задача, отговорност, начало задача, приключване, резултати. 

Ключовия екип е съставен от Ръководител строителен обект, технически ръководител, 

експерт ЗБУТ, експерт по контрол на качеството, инженер геодезист. В задълженията на  
експерта по ЗБУТ са описани 31 дейности, обвързани с нормативните документи и време на 
предаване. Описани са също така цели и резултати при изпълнението на посочените задачи, 

разпределение на дейностите по изпълнение на отделните задачи по вертикална 
йерархичност в екипа, взаимодействието с различните участници в процеса /стр.244-261/. 

4.Описание на техническите характеристики на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на 
инвестиционния проект. Тук участникът е опсал избор на доставчик, организация на 
транспорти, съхранение на основните продукти, материали и фабрични доставки съгласно 



изискванията на техническата спецификация, избор на доставчик, срочност, начин на 
складиране и охрана на оборудване и материали, организационна схема на процеса 
„закупуване“, транспортиране, приемане, начините на котрол на доставките, таблица с 
техническите характеристики на основните материали и строителни продукти /стр.261-

281/. 5. Анализирани са рисковите  обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени мерки 

за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. 
Участникът е индетифицирал шест рискови обстоятелства: цел; обхват; срок; бюджет; 
качество; съответствие с изискванията на възложителя. Процесът на оценяване  включва 
шест етапа. Дадени са мерки за недопускане, мерки за контролиране, мерки за 
преодоляване на последиците при настъпил риск, както и организация и предвидени 

ресурси за недопускане, предотвратяване и преодоляване на индетифицираните рискове. 
 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
1. В представения линеен график участникът е посочил 0 дни за откриването на 

строителната площадка и подписването на протокол 2(2а) и 0 дни за подписване на акт 15, 

въпреки изричните указания на възложителя.  В представеното Приложение № 2 - 

Техническо предложение  участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 280 

(двеста и осемдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а 
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и 

е до издаване на Акт образец 15 за обекта. 
Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в т. 63.4, в 

раздел I - XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, 

дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. Участник, чиито 

линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична 

несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична 

последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е 

налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.   

Срока в календарни дни за изпълнение на СМР – започва да тече от датата на 
подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за 
обекта. Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно 

издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се 
изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са 
описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на 
строителния процес, посредством съставянето на изисквания протокол 2а. Налага се 
извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на 
определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага 
задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последния да 
предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него 
строителни дейности. Предвид така изложените аргументи за законоустановения ред за 
съставяне на протокола за откриване на строителна площадка непредвиждането на 



конкретен ден/дни в графика за осъществяването на тази дейност, която освен, че се явява 
отправен времеви момент за започване на строителството по предмета на поръчката, 
представлява неразделна част от общо декларирания период за изпълнение на последното, 

предвид на което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяване на тази 

дейност време. Също така непредвиждането на конкретен ден/дни в графика за 
подписването на акт 15 за приключването на строителството, които се явява неразделна 
част от общо декларирания срок е немислимо необозначаването на нужното за 
осъществяването на тази дейност време. 

Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, 

аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в техническото 

предложение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и 

до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за 
изпълнение. Във връзка с констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да 
изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на 
неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строителството“ или на 
„линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изречение 
трето от ЗОП.  

2. В представения линеен график участникът е посочил в позиция 173, т.3.4 

„резервни дни за неблагоприятни атмосферни условия“ - 8 дни непосредственно преди т. 
3.5 подписване на Акт 15, но не и при изпълнение на СМР. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се 

отстранява.  

Комисията счита, че непълнотите на линейния график представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в линейния график не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.  

Представеният към техническо предложение Линеен график не отговаря на 
изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 
оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение 
№ 57/ 19.01.2017 год. на КЗК).  

3. В представената Технологична последователност и срокове за изпълнение 
участникът е наименовал  т. 4. Предложени конкретни обходни маршрути, но липсват не са  
посочени  конкретни обходни маршрути.  

Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 



участие се отстраняват офертите на Участниците, които: …… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотата в представената технологична последователност 
представлява съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не 
може да бъде санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  

В конкретния случай, констатираната липса в технологична последователност не може да 
бъде отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представената към техническо предложение технологична 
последователност не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана.   

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„ВДХ“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-215/20.02.2019г., да бъде отстранен от процедурата. 
 

3. Участник № 3 „Запрянови - 03” ООД, с оферта  вх. №92-Ф-216/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение 
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

3.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 360(триста и 

шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

3.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8/осем години/. 

3.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 5 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

      Приложени са:  
1. Строителна  програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на     поръчката; 
2. Линеен график за изпълнение на поръчката; 
3. Диаграма на работната ръка. 

 

Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 

В т. 1. участникът е представил Описание на отделните етапи за изпълнение на 
поръчката. Посочил е, че има възможности за обезпечаване на необходимата организация 
за изпълнение на предвидените дейности на обекта. Участника е представил подробно 
описание на организационните /подготвителни/ работи, както и на същинското 
строителство съответно и подготовка и предаване на завършените работи. На следващ етап 

участник е представил – описание на технологичната последователност на изпълнение на 
строителството, взаимна обвързаност и предложение на срокове за изпълнение на работите, 
необходими за изпълнение на поръчката. Технологичната последователност на изпълнение 
на всички дейности предмет на поръчката и тяхната продължителност  е отразил в таблица 
със следните колони: наименование; мярка; количествово; продължителност; условна дата 



за начало; условна дата за край /стр.8-11/. Участника е предложил конкретни - Методи и 

начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа, както и 

организация на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност. На 
следващ етап от предложението си е представил - организация на работната зона, както и 

условна организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение 
на строителството; Предложил е конкретни обходни маршрути и мерки за избягване на 
ненужното паркиране и струпване на строителна механизация. Описал е действията на 
персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи 

до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо 

до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до 

занижаване на качеството, Участника е описал – Методите за осъществяване на контрол по 
време на строителство, по отношение на временното текущо изпълнение на строително-

монтажните работи в планираните срокове и на строежа като цяло. На следващ етап 

участника е представил – Обезпечеността на екипите със съответната механизация и 

оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението, като в 
табличен вид е описал, техниката и механизацията, с която разполага – колоните  в 
таблицата са: номер по ред; регистрационен номер; марка/модел; товароносимост; Вид 

/стр.52-54/. На следващо място участникът е  представил ключови моменти в изпълнението 
на поръчката, участника е представил конкретни – методи, техники и начини на работа, 
които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. 

На следващо място е представил кратко описание на Организацията за изпълнение 
на поръчката както следва: Участника декларира, че е планувал за изпълнение, доставки и 

монтаж на технологично и друго, различно от тях оборудване както и начина на 
разплащане като ще подготви  необходимата организация и разпределение на техническите 
и човешки ресурси във времето, с оглед предвидените срокове за изпълнение, и 

качественото изпълнение. Всяка отделна дейност ще е захранена с необходимата работна 
ръка, оборудване и необходимата механизация. Всички продукти, материали и оборудване, 
които ще се вложат от участника, ще отговарят на инвестиционния проект и спецификации, 

участника е декларирал, че ще спазва всички изисквания за осигуряване на безопасни 

условия на труд; безопасност, хигиена на труда и пожарната безопасност. Описание на 
организацията на строителната площадка, включително временното стоителство, 

необходимо за обезпечаване на основното строителство, осигуряваща необходимите 
условия за спазване на предложения срок за изграждането на строежа – предмет на 
поръчката. Основните организационни дейности, участника предвижда да извърши след 

като  изготви работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), 

който ще включва и временното строителство. Основните организационни дейности на 
строителната площадка участникът предвижда да се извършат през периода, предшестващ 

началото на строителството, но не преди осигуряването на достъп до строителната 
площадка от Възложителя на Изпълнителя. През този период ще: - бъдат определени 

местата на лагера за използваната строителна механизация; - бъдат организирани охраната 
и контролът на достъп до обекта; - бъдат определени площадките за депониране на 
материали, като съгласува местоположенията на терените с Възложителя и местните 
власти. Чрез разработка на (РПОИС) участника има задача да осигури пълна представа за 
провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето 

на протокол за откриване на строителна площадка до деня на окончателно завършване на 
обекта. Представил е схема на строителен и организационен план на работната площадка. 
Преди започване на работа на обекта участникът е описал предварителната подготовка 
която включва: Мобилизация на ресурсите/осигуряване на бази, офиси, подстъпи/; 

Контролни замервания; Подземни инфраструктури; Трасиране; Доставка на основните 
материали; Същинско строителство; Организиране на мерки за безопасност и здраве; 
Проверки и изпитвания; Почистване; Временни складове; Монтиране на контейнери за 
строителни отпадъци; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; 



Водоснабдяване и Електрозахранване; Телефон, факс и интернет; Фотографски/видео 
записи; Защита на собствеността и осигуряване на охрана на обекта; Организация на 
работната зона; Временна организация на движението около строителната площадка. 

На следващ етап от предложението си участникът е представил описание на 
организацията на дейностите на строителната площадка при изпълнение на строителството 
за изграждането на строежа предмет на поръчката с цел осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. Дадени са  мерки по осигуряване на безопассни и 

здравословни условия на труд и пожарна безопасност на строежа. Участникът е описал 

подробно технологията на изпълнение, обхващаща дейностите при изпълнение на СМР. 

На следващ етап е представил, организацията на работата на инженерно-

техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, начини за осъществяване 
на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качеството и срочното изпълнение на възложеното строителство. На 
следващо място е представил таблица с ключовите експерти и техническия персонал и е 
описал техните дейности. Участникът е представил йерархична  обвързаност, както така  
вътрешна комуникация и конкретни ангажименти, които ще се прилагат за изпълнението 
на поръчката. Представил е и Органиграма. Описал е действащите системи за контрол на 
качество, които ще използва при изпълнението, както и мерките за контрол по качество. В 

табличен вид са дадени експертите, техните задачи и основните ресурси, които са 
необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи 

включени в предмета на поръчката  със следните колони: номер; мярка; количество; 

продължителност; условна дата за начало; условна дата за край; отговорни експерти; 

задачи на експертите; необходими материали; необходима механизация; необходими 

работници. Също така  е представил в табличен вид описание на техническите 
характеристики на основните материали и строителни продукти, които предвижда да бъдат 
вложени в строежа, събразно предвижданията на инвестиционния проект със следните 
колони: номер; наименование на стоителния продукт; технически параметри и 

характеристики. Участикът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка и е предложил мерки за 
предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.  

Линейния график за изпълнение на поръчката съдържа изискуемите реквизити на 
документацията.  
 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то 
отговаря на предварително обявените условия.  

Комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря  на 
предварително обявените изисквания и обезпечават качественото изпълнение на поръчката. 
Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „Запрянови - 03” ООД, с оферта  
вх. № 92-Ф-216/20.02.2019 год. с тях, поради което допуска участника до оценка на 
техническо предложение. 

 

4. Участник № 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта  вх. № 92-Ф-217/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

       Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 



срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите.                                                                                                                                                                       

4.1.Участникът е декларирал, че ще изпълни  поръчката в срок от 360 (триста и 

шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

4.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 9 /девет/ години.  

4.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 30 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 
 

Приложени са: 
1. Предложение за изпълнение на поръчката.   
2. Линеен график за изпълнение на поръчката. 
3. Диаграма на работната ръка. 
 

Кратко описание на Предложение за изпълнение на поръчката на участника, 

както следва: 

 Участникът е описал целта на проекта, изброил е основните нормативни документи, 

с които ще бъде съобразено изпълнението, какво ще бъде извършено при откриването и 

обозначаването на обекта, дейности при завършване и предаване на обекта. Следва 
описание на дейностите, залегнали в одобрения инвестиционен проект и техническата  
спецификация дейности, които ще изпълни участника.  Организационните етапи по ЗБУТ 

за строежа са: Етап 1 - временно строителство: оборудване на автофургон за битово 

помещение с аптечка и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди 

/пожарогасители/, поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и 

маркировка около работната площадка; Етап 2 - Изкопни работи за водопровод, рязане на 
асфалт, хоризонтални сондажи; Етап 3 -Укрепване на изкопа; Етап 4 - полагане на 
водопровода, заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с 
отсевки и трамбоване; Етап 6 - Възстановяване на настилките. Схематично е дадено 
укрепването по дължина на предвидени спирателни кранове и противопожарни хидранти. 

Строителните дейностти ще бъдат  разделени  на два етапа: първо ще се изпълняват 
главните водопроводни клонове, а след това второстепенните, като на първи етап ще се 
изпълнят Главният водопроводен клон Гл.кл.I – ф225 и главните водопроводни клонове – 2 

броя до ф110. На втори етап ще се изпълнят второстепенните клонове – 27 броя до ф90. 

Описани са транспорт, товарене, разтоварване, складиране, монтаж, изпитване, което ще се 
извърши на 2 етапа - предварително и основно, как ще се осъществява контрола по време 
на строителния процес. 2. Ключови моменти и зависимостти при управлението на 
изпълнението на строително монтажните дейностти, които гарантират ефективното 
управление на сроковете. Правилното подреждане и управление на отделните процеси, 

гарантира ефективносто управление на процесите и сроковете на изпълнение и 

предотвратява възможни закъснения на даден етап, а от там и на целият срок на договора. 
Предварителното планиране за следващият етап и спазването на последователността на 
етапите ще гарантира навременното изпълнение на всяка дейност, а от там и на целият 
договор. Участникът е описал следните етапи: I. иницииране – състои се  от процеси по 
подготовка и оторизация на договора; II. планиране – състои се от извършване на подробни 

прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по 
изпълнение на поръчката, като тук са включени: Планиране на етапите; Планиране 
конкретното изпълнение на задачите. От етапите следва да бъдат изведени конкретните 
задачи. Същите следва да бъдат конкретно дефинирани и разделени на по - малки по обхват 
компоненти и подзадачи, които ще бъдат съгласувани времево и с оглед на 
взаимообвързаността им. Така ще се постигне по - доброто им координиране и ясна 



проследимост в последователността им; Планиране на ресурсите; Планиране управлението 

на риска; Планиране на качеството; Планиране на комуникациите; Планиране на 
организацията; Планиране на доставките; Планиране начина на отчитане; III. етап на 
одобряване и съгласуване - този етап се състои от дейности и процедури по одобряване и 

съгласуване на разработените документи от страна на строителя; IV. етап стартиране на 
същинското строителство - този етап включва следните видове дейности, разделени 

условно в етапи и под етапи: 1. подготовителни работи и мобилизация на ресурсите; 2. 

временно строителство; 3. започване изпълнение на СМР, включващо видовете дейности в 
технологична последователност; V. етап на демобилизация на ресурсите - този етап се 
състои от дейности и процедури по демобилизация на ресурсите, окончателно почистване 
на строителната площадка, премахване и извозване на временните/помощни съоръжения. 
Рекултивация на засегнатия терен. VI. етап на окончателно отчитане, съставяне на акт.обр. 

15; VII. етап гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството. 

Като постоянни съпътстващи дейности във всеки един етап  участника е отбелязал, че са 
заложени: мерки по ЗБУТ; мерки по опазване на околната среда /в т.ч. и регулярно 

сметосъбиране в района на строителната площадка/; контрол по качеството на влаганите 
материали и изпълнението; спазване и при необходимост актуализиране плана за 
управление на проекта; изготвяне на отчетни документи, актове и протоколи по време на 
строителството; комуникационни и координационни мероприятия, мерки за 
популяризиране и публичност съгласно изискванията на програмата; уведомяване 
жителите и посетителите на населеното място за местата, на които ще се извършват СМР - 

та, както и периoда на извършване на строителните дейности. 3.Организация, начин и 

последователност на изпълнение на предвижданите дейности. Участникът предвижда  
поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на отделни работни участъци по 

трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., което да позволи паралелното 

започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това работни участъци. Етапите при 

строителния проект могат да се осъществяват последователно при традиционния подход 

или могат да се застъпват по време в различни степени. Участникът разглежда три етапа: 
етап 1: Подготвителни дейности; етап 2: Строителство; етап 3: Пуск и реализация. 
Технологична последователност на строителните дейности. Участникът е изложил девет 
аргумента, относно приетата и предложена технологична последователност. Етапи за 
изпълнение на поръчката, които са взаимно обвързани. Следва описание на дейностите в 
тяхната технологична последователност и начини на изпълнение, подготвителни работи и 

мобилизация на ресурсите,  като са приложени  схеми за временната организация на 
пътното движение на с.Мъглен, транспорт, товарене, разтоварване; разваляне на асфалтова, 
бетонова настилка; фрезоване на съществуваща бетонова настилка; земно насипни и 

изкопни работи; отводняване; полагане на тръби; конструктивни работи включващи 

кофражни, армировачни  и бетонови; изпитване на тръбопроводите; обратни насипи; 

асфалтови работи /стр.27-58/. 4.Мерки и начини за осигуряване на качество. Описал е 
контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. 
Участникът е  изложил предвидените методи на контрол, като контролът на процесите 
включва: контрол на техническата документация; контрол на влаганите материали и 

окомплектовки; контрол на ресурсите; контрол на работната среда; контрол на параметрите 
на процесите; контрол на специалните процеси; контрол на идентификацията; контрол на 
документирането. Контролът на техническата документация се извършва още при 

започване на обекта и през цялото време от Ръководител на екипа /РЕ/ и Зам. ръководител 

на екипа /ЗРЕ/ Техническия ръководител /ТР/. Контролът на процесите се извършва: чрез 
самоконтрол от изпълнителите; контрол от Ръководителя на обекта /РО/ и Техническия 
ръководител /ТР/; периодичен контрол от Отговорника по качество; контрол от 
Строителния надзор; контрол от Проектанта контрол от Възложителя. Участникът 
подробно описва как ще се осъществява контрола, приложимата законова уредба, 
изискванията към материалите, описание на техниката, съобразена с дейностите, 



технически характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа 
и др. /стр.44-62/. 5.Организация, отговорности и задължения на инженерно -техническия 
състав. Като основни фактори за  избора на организация и подход участника отбелязва: 
Изключително богатия опит на  експерти в изграждане, реконструкция, рехабилитация и 

ремонт на ВиК мрежи и съоръжения; Квалификацията на техническия персонал (експерти); 

Използването на иновативни методи и технологии; Модерна механизация с висока 
производителност. Изпълнението на поръчката, както и организацията условно са 
разделени на три етапа: подготвителен етап; основен етап (строителен); довършителен 

етап. Всички СМР по изпълнение на обекта ще се извършват като се избягва или при 

невъзможност за това се свежда до минимум прекъсването на движението на пътни 

превозни средства. При крайна необходимост движението ще бъде прекъснато само в 
участъка на изпълнение на строителните работи, като ще бъде въведена временна 
организация на движението в съответния участък. Участникът е декларирал, че 
продължителността и последователността на всички видове дейности, предмет на 
поръчката, както и обезпечеността им с хора и машини и тяхното разпределение е 
съобразено със срока на изпълнение на съответната дейност и са представени в таблица.  
Ще се използва ротационния  принцип на работа - наличие на достатъчен брой работници, 

които да се сменят, така че да бъдат осигурени необходимите почивки за всеки един 

работник и да бъде осигурен непрекъснат режим на работа (с изключение на нощно време и 

дни с изключително неблагоприятни атмосферни условия). Преди започване на 
едновременни строителни дейности за повече от един от участъците включени в проекта, 
длъжностното лице по безопасност и здраве за целият обект координира съгласуването на 
плановете за безопасност и здраве за отделните участъци и изработването на комплексен 

график. Изпълнението на строежа ще бъде в съответствие с Техническата спецификация, 
както и с правилата за изпълнение на СМР и мерките за опазване на живота и здравето на 
хората на строителната площадка. Експертния състав за изпълнение на строителството се 
състои от Главен ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и 

Координатор ЗБУТ.  Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото 

изпълнение на проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, 

строителен инженер с подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки 

и Отговорник строителна механизация и автотранспорт. Участникът е дал седем 

строителни звена /бригади/ специализирани по отделните видове СМР, с броя на 
работниците, а  именно: Бригада 1 ВиК - 12 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - 

Конструкции - 6 бр; Бригада 4 - Обща - 12 бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Пътна - 
9 бр.; Бригада 7 - Взривни дейности - 3 бр. Участникът декларира максимален брой на 
ангажираните лица, заети в СМР 76 бр. 6.Описание на разпределението на задачите и 

отговорностите, координация на участниците в строителния процес и заинтересовани 

страни. Представено е схематично организационната структура на персонала. 
Изпълнителят ще разпределя всички задачи в екипа по начин, съобразен със спазване на 
крайния срок, качественото изпълнение и минимизиране на дискомфорта на жителите, 
засегнати от строителния процес. Организационната структура за изпълнение на поръчката 
е основана на разбирането на проекта, предишен опит и най - добрите управленски 

практики. Следва описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал. 

Ясно са уточнени задълженията  и взаимовръзките между ръководният персонал ясното 

разграничение на задачи, отговорности и взаимовръзки, оптимизира времето за изпълнение 
на всички дейности, включени в договора. Таблично е описано разпределението на 
изпълнителския състав по видове СМР и механизацията /стр.92-стр.94/. Отделно са 
описани отговорностите на ръководния екип за изпълнение на предвидените етапи и 

дейности за изпълнение на обекта. Организацията на строителството е подчинена на целите  
максимално качество при минимално времетраене. Предлаганият организационен модел се 
основава на последователност от мероприятия дадени във Фаза подготовка на 
строителството; Фаза изпълнение на строителството; Фаза завършване на строителството. 



При извършване на работите на обекта участника се базира на три основни принципа:  
принцип на разделение на труда; принцип за сътрудничество на труда; принцип на 
съгласуваност на труда в строителството. 7. Подход за изпълнение, мобилизация и 

организация на строителната площадка. Подход за изпълнение - Предложеният подход за 
изпълнение на дейностите, работните методи за изпълнение на СМР, както и методите на 
изпитване ще бъдат в съответствие с българските и възприетите у нас европейски 

стандарти.  Мобилизация на строителна техника, осигуряване на офиси за Възложителя и 

Изпълнителя. Комуникация между Възложителя и Изпълнителя. Изпълнителят определя 
Главният ръководител на обекта да осъществява контрол по договора за координация и 

контрол на изпълнение на договора, както и за оперативен контакт с изпълнителя. 
Изпълнителят ще посочи конкретни телефонни номера - фиксиран и мобилен, както и 

електронен адрес, които ще се ползват за комуникация с Възложителя. Дейността включва 
осем ключови задачи, свързани с мобилизацията на екипа и създаването на добра 
организация за работа между всички участници в изпълнението на предмета на поръчката. 
Последователност на изпълнение на дейностите и тяхната взаимообвързаност. В срока за 
строителство са включени: времето за мобилизация на изпълнителя, времето за изпълнение 
на СМР и времето за провеждане на тестове и изпитания; броя на екипите и тяхната 
специализация са предвидени, съгласно дейностите и са съобразени с трудоемкостта на 
участъка и неговата характеристика; необходимата строителна и транспортна механизация 
- разчетена и съобразена с теренните условия за участъка и вида на работите за 
обезпечаване темпа на напредък за всеки екип, всеки участък и общо за обекта. За 
постигане на резултатите поставени в тръжната документация и одобреният инвестиционен 

проект, Изпълнителят ще: Използва съвременни технологии за строителство и 

технологични решения; Прилага работни методи за изпълнение на СМР и изпитвания в 
съответствие с Българските и Европейски стандарти; Спазва одобрения график и краен 

срок на завършване на строителството; Спазва здравословни и безопасни условия н труд и 

пожарна безопасност; Последователността на изпълнение на работите, тяхната 
взаимообвързаност, необходимите ресурси и основни материали са показани в таблицата. 
След приключване на мобилизационния период започват строителните работи,  като са 
дадени дейностите, които се извършват по изграждане на цялата система. При разработване 
на организацията на строителството участника ще  спазва  основните принципи:  

непрекъснатост на строителния процес; прилагане на съвременни методи на строителство и 

организация на строителните работи; осигуряване на нормални условия на работа и 

безконфликтни ситуации на отделните звена; осигуряване на безопасни условия на труд за 
работещите, пожарна безопасност и опазване на околната среда. За осъществяването на 
целите на поръчката, в рамките на предложения срок и предвидения бюджет участника 
предвижда организация на СМР, основана на следните основни принципи: реализиране на 
смесена организация на строителството. Основно ще се прилага последователния метод, 

при който работите се извършват последователно една след друга; използване на 
специализирани бригади за някои видове работи; механизираните работи ще се извършват 
от комплексни звена. 7.Обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния 
екип на работниците. Възлагането на задачите на работниците става на основание на: 
действащото законодателство;  проекта и количествените сметки; действащите трудови 

договори на работниците; длъжностните характеристики на ръководителите и работниците; 
вътрешно-фирмените правила за формиране на работната заплата. 8.Методи за 
осъществяване на комуникацията с Възложителя. Комуникацията на Изпълнителя с 
Възложителя ще бъде постоянна по време на целия цикъл на изпълнението на 
строителството. Връзката на Изпълнителя с Възложителя ще бъде през 
Консултанта/строителния надзор, с изключение на предвидените срещи, на които ще 
присъстват всички заинтересовани страни. Комуникацията с Възложителя, проектанта и 

строителния надзор ще се извършва писмено. Документите ще се изпращат по факс или 

куриер. Те се подписват от Ръководителя на екипа. В офиса на Изпълнителя постоянно ще 



присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава кореспонденция. От 
този момент писма между изпълнителя и Възложителя могат да се предават и в оригинал 

срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспонденция с Възложителя и консултанта ще 
бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени правила и процедури за водене на 
деловодството на фирмата и в частност на проекта. Напредъкът на работите ще се отразява 
с изготвянето на отчети. Форматът, съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат 
уточнени с консултанта. Упълномощен да подписва документи от страна на изпълнителя е 
единствено ръководителя на екипа. Той комуникира с Възложителя. Комуникацията на 
Изпълнителя с Възложителя ще бъде постоянна по време на целия цикъл на изпълнението 
на строителството и ще се осъществява чрез ръководителя на екипа, който  ще е пряко 

отговорен за комуникацията между Изпълнителя и Възложителя. Външната 
организационна линия на комуникация между Ръководител на обекта и Възложителя ще 
протичат през целия период на строителството. Тясната координация между екипа на 
Възложителя и Ръководителя на екипа ще благоприятстват за качественото изпълнение на 
строителството на обекта. 8. Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 
екипа от експерти, които обосновават качественото изпълнение на поръчката и 

допълнителни мерки. Ще бъдат предприети конкретни мерки с цел непрекъснат контрол на 
качеството по време на строителството. Основните направления на тази дейност са: 
Входящ контрол - Извършване на входящ контрол на строителни материали. Вземане на 
проби при производството и на място при полагане, за установяване съответствието на 
физико - механичните показатели в лабораторни условия; Операционен и текущ 

технологичен контрол - Текущ контрол за установяване на съответствието на влагането в 
обектите на строителните материали и изделия с проектните и технологични изисквания, 
както и спазването на действащите нормативни изисквания за строителство и качество на 
изпълнението; Приемателен контрол - Издаване на протоколи за установяване на 
качеството на изпълнените строителни работи и потвърждаване на данните от 
лабораторните изпитания. Подробно са разписани как ще се осъществяват дейностите по 
контрола и от кого ще се осъществяват, както са дадени и правата, отговорностите и 

задълженията им /стр.123-стр.138/. 9. За опазване на пожарната безопасност на строежа 
Участника е дал план и мерки  за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 
евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка /стр.138-140/. 10. 

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите 
и на намиращите се на строителната площадка. Дадени са 16 по важни правила, норми и 

мероприятия, също така какви мерки ще бъдат съблюдавани за  ЗБУТ при земни работи, 

при полагане на водопровод по метода УХС, при работа с битумни и асфалтови смеси, при 

работа с пътностроителни машини и др. /стр.135-151/. 11.Контрол по качеството па 
влаганите материали. Доставките на всички материали, необходими за изпълнение на 
строително - монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Доставките на материали 

ще се извършват с транспорт на фирмите доставчици или собствен транспорт. 
Разтоварването и складирането на материалите се извършва на предварително 
обозначените за това места. Изпълнителят ще съгласува предварително с Възложителя 
всички влагани в строителството материали, елементи, изделия и др. подобни. Всички 

материали, които ще бъдат вложени в строежите ще са придружени със съответните 
сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се 
допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани 

и заменяни с подходящи. Възложителят и Строителният надзор, осъществяващ строителен 

надзор, както и упълномощени от тях лица, могат по всяко време да инспектират работите, 
да контролират технологията на изпълнението и доставените и влагани в строителството 
материали. Участника е изброил 40 мерки, които ще бъдат съблюдавани във връзка с 



осигуряване качеството на влаганите материали и на извършване на СМР /стр.151-158/. 12. 

Като мерки за намаляване на затрудненията и информиране на жителите и гостите на града 
при изпълнение на СМР участника е описал 11 мерки като например: Предварително ще се 
информира обществеността за районите на работа със поставяне на знаци, указателни 

табели, маркировка, предупредителни светлини и посредством средствата за масово 

осведомяване, в жилищните сгради и кръстовищата в района, поставяне на уведомления на 
информационните табла в хранителните магазини, кметството, читалището и местата, 
които ежедневно се посещават от най - много хора; Намаляване емисиите прах и шум, в 
следствие на дейностите от извършване на СМР по частите от обекта; Предварително ще се 
планира и огласи организацията на трафика в района на дейностите посредством временна 
организация на движението; Поставяне на информационни табели на предварително 
одобрени от Възложителя места, за предстоящото започване и приключване на 
строителството и временната организация на движението в различните части на 
строителната площадка дни преди реалното започване на работа; дадени са предложения за  
схеми за временна организация на пътното движение  и т.н./стр.163-167/. 13.План за 
организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. критерии за 
опазване на околната среда. В тази част са посочени конкретните елементи от компонента 
опазване на околната среда и мерки (предвидените мероприятия) за опазване на околната 
среда, като осигуряване на химически тоалетни и постоянното им обслужване; 
Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителни отпадъци на 
определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка; 
Транспортиране и депониране по екологично безопасен начин на твърдите отпадъци от 
строителната дейност на регламентирани депа и др. В табличен вид са дадени екологичните 
аспекти, които участника ще се стреми да бъдат подобрени относно шумово замърсяване, 
вибрации, производство и управление на опасни отпадъци, на инертни отпадъци, засягане 
на водоизточници и подземни води, замърсяване на атмосферата и др./стр.163-181/. 14. 

Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната 
организация на строителната площадка. – 1. Времеви фактори: Забава при започване на 
строителните работи и Формите  на проявление. Мерки за предотвратяване на 
настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от факторите, вероятност 
от възникване и степен на влияние. 2.дейности за мониторинг на риска по време на 
изпълнение на договора 3. Отклонения от представения линеен график 4. неблагоприятни 

валежни и температурни условия. 5. неспазване на крайния срок за изпълнение по 
независещи от изпълнителя причини. За всеки един от изброените е даден вероятност от 
възникване  и степен на влияние и мерки за предотвратяване  и намаляване на 
въздействието /стр.183-192/. В таблица e представена технологичната последователност и 

взаимообвързаност на предвидените за изпълнение СМР, като за всяка дейност е посочено 

описание на строително-монтажните работи, единична мярка, к - во, 

продължителност/срок, начало - край, необходимата механизация. Посочени са обходните 
маршрути. Дадени са техническите характеристики и изпитване на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.  
Линейния график за изпълнение на поръчката съдържа изискуемите реквизити на 

документацията.  
 

Мотиви 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то 
отговаря на предварително обявените условия.  

Комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря  на 
предварително обявените изисквания и обезпечават качественото изпълнение на поръчката. 
Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 



съответствие на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта  
вх. № 92-Ф-217/20.02.2019 год. с тях, поради което допуска участника до оценка на 
техническо предложение. 
 

5.Участник № 5 „Статус Енерджи” ДЗЗД, с оферта  вх. № 92-Ф-218/20.02.2019 год. 

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение 
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

5.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 354 (триста 
петдесет и четири) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а 
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и 

е до издаване на Акт образец 15 за обекта. 
5.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем години/. 

5.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 2 (два) /календарни дни/, считано от датата на получаване 
им в писмен вид от Възложителя. 

 

Приложени са:  
1. Технологичната последователност и срок за изпълнение и организация за 

изпълнение на поръчката. 
2. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. 
 

  Кратко описание на Технологична последователност и срокове за изпълнение и 

организация за изпълнение на поръчката  на участника, както следва: 

I. Технологична последователност и срокове за изпълнение. За всички дейности за 
изпълнение на дейностите на СМР от техническата спецификация в табличен вид са дадени 

мярка, количество, срок за изпълнение. Като втора точка участникът е представил 

технологичното  описание на СМР, а имено  изкопи в земни почви /като преди това, ще се 
извърши подготовка на трасето, както и разваляне на пътната настилка, подготовка на 
площадки за депониране на изкопаната маса, подготовка на площадки за складиране на 
тръби, материали и др./, технологията за полагането на тръбите, контрол на изпълнението и 

изпитания/ направа на водна проба, където изпитването ще се извърши по участъци 

съгласно указанията на проекта и строителния надзор, изпитателно налягане, дезинфекция 
на водопроводите, засипване на изкопа, монтиране на спирателни кранове, 
противопожарни хидранти, кофражни и укрепителни работи, армировъчни работи, 

бетонови работи, засипване и уплътняване, асфалтобетонно покритие. За тези дейности са 
дадени общи изисквания по изпълнението, контрол на изпълнението, нормативните 
документи отнасящи се за съответната дейност. В т.3 методи и начини за предварително 
информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на 
трафика на строителната механизация, в табличен вид са дадени обхват и предмет на 
мярката /като намример осигуряване на достатъчна информация на преминаващите, 
постоянно и временно пребиваващи граждани в обхвата на работите, сигнализация, 
продължаваща комуникация с власти и граждани и др./ текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както 
и допълнителни методи и начини, извън базовите /спиране на водоснабдяването, 

електроснабдяването, ограничаване на въздействията от механизацията/. В т.4 са 
представени конкретни обходни маршрути и мерки за избягване на ненужното паркиране и 

струпване на строителна механизация. Участникът е разделил обекта условно на три 



подетапа. За да се избегне неудобството и затрудненията при придвижването на граждани и 

автомобили, ще бъдат направени временни технологични подходи, които ще облекчат 
транспортните процеси. За всеки подетап са представени  обходни маршрути за движение в 
схематичен вид, като за последния условен подетап обхващащ почти всички улици в селото 

обходните маршрути ще бъдат в зависимост от участъка, в който се извършват СМР. В т.5 

за нженерно - техническия състав ръководител проект; технически ръководител; експерт 
контрол по качеството; длъжностното лице по БЗ са дадени работните задължения, както и 

всички други дейности, които ще изпълняват. Операторите и работещите, на които е 
възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или 

строително - монтажни пистолети ще спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите 
за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или 

инструменти. Следва организационна схема с взаимовръзки. Според участника наличието 

на строго определена организационна структура обуславя възможността за по - добра 
ефективност при работа по поставените задачи.  Организационната схема с взаимовръзки е 
дадена таблично с колони видове дейности и мероприятия за осъществяване на 
строителните работи в съответствие със изискванията на Наредба 2 за ЗБУТ, отговорник, 
срок, забележка. В т.6 е представил обезпеченост на екипите /подготвитлни работи; пътно 

асфалтови работи; бетонови рабти; ВиК монтажници/ със съответната механизация и 

оборудване за съответната дейност от СМР. В т.7  участникът е описал методи, техники и 

начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната 
среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебната, пътна и др. 
инфраструктура, депониране на отпадъци). Дадени са също така  мерки за защита от 
замърсяване на въздуха и шумoизолация мерки относно изхвърлянето на вредни вещества 
за опазване на водите, почвите и въздуха. Мерки по опазване от замърсяване на почвата от 
строителни и битови отпадъци, мерки, относно събирането и извозването на отпадъци, 

недопускане замърсяване на уличната мрежа при внасяне и изнасяне на строителните 
отпадъци до и  от строителната площадка, програма за управление на строителните 
отпадъци, обхващаща периода на  строителството. 

II. Организация за изпълнение на поръчката: В т.1 участникът разглежда два 
организационни етапа: първи етап – подготовка на площадката и втори етап – изпълнение 
на СМР, като участника е определил  осем преимущества на настоящото предложение. 
Първи етап – подготовка на площадката преди започване на строежа на обекта 
задължително ще се извършат подготвителни мероприятия /описани са десет/, които ще 
гарантират успешното изпълнение и безопасната дейност по време на извършване на 
строително - монтажните работи. Изпълнението на СМР на всеки от подобектите ще се 
предхожда от мобилизационен период или време за транспортиране на строителната 
механизация на обекта. Подходът към строителната площадка се предвижда да се 
осъществява  с директен достъп по съществуващи улици, които са широки и удобни, като 
бъде избран най - кратък маршрут за механизацията и товарните превозни средства. 
Организацията за мобилизиране на бригадите, които ще работят на обекта, ще се извърши 

съгласно вътрешни правилници за работа на Изпълнителя. Втори етап – изпълнение на 
СМР. Тук участника е дал доставка на материалите /строителните материали ще се 
доставят своевременно от складовете на Строителя и ще се влагат направо в местата, за 
които са предназначени или ще се съхраняват с междинно складиране. Откритите складови 

площи ще са съобразени с размерите на строителната площадка строителните материали 

ще се доставят своевременно от складове и ще се влагат направо в местата, за които са 
предназначени, или ще се съхраняват с междинно складиране. Описани са също така 
начините на съхранение и транспортиране на материалите, подход за доставка на бетонови 

смеси и строителни разтвори,  контролът при приготвянето им, транспорта и полагането на 
строителните разтвори, извозването и депонирането на излишни скални и земни маси и стр. 
отпадъци, подход за доставка на бетонови смеси и строителни разтвори. В т.2 организация 
на работата на инженерно - техническия (ръководен) състав - координация и съгласуване на 



дейностите и други организационни аспекти. Комуникационните връзки между екипа на 
проекта са: Вертикални, напр. ръководител на екипа – ключови експерти и Хоризонтални, 

напр. между организационните експерти, между техническите експерти и т.н. Екипът ще 
провежда редовни седмични срещи за отчитане и обсъждане на напредъка с акцент върху 
вземане на решения. Други основни средства за комуникация ще бъдат уеб базирана 
платформа, паметни бележки, телефонни обаждания, ел. поща, skype. Комуникацията 
между Възложител и Изпълнител ще се осъществява на ниво Ръководител на екипа от 
страна на Изпълнителя и представители на Възложителя, по модела 1 Point of contact (едно 
лице за контакт). Взаимодействие и координация с Възложителя и заинтересованите 
страни, ще се осъществи по следните начини: провеждане на текущи срещи между 
Изпълнителя и Възложителя; официална кореспонденция, представена на ръка; 
кореспонденция, изпратена по факс и/или ел. поща. Ръководителят на екипа на 
дружеството ще носи основната отговорност за цялостната координация и взаимодействие 
с Възложителя и всички останали заинтересовани страни. При изпълнението на 
строителството ще се приложи интегриран модел за управление, който гарантира постигане 
на целите и очакваните резултати с високо качество. Този модел е показан схематично със 
следните компоненти: планиране; взаимодействие и координация с Възложителя и 

заинтересованите страни: организационна схема за изпълнение на поръчката; координация 
между Авторски надзор и Строител; Координация със строителния надзор. В т.3 участника 
е разгледал ресурсната обезпеченост на всяка от работите, включени в предмета на 
поръчката, съобразно описаната технология на изпълнение на съответната работа, като е 
представил разпределението на дейностите по експерти, ресурси (материали, механизация 
и работници). В съответствие с ЛКГ и нормите в строителството, вида, квалификацията и 

броя на работниците за всеки вид СМР /дадена таблица с описание на СМР, съотвтно с  
мярка, количество, срок, часове, норма време/. За всеки вид СМР, включена в предмета на 
поръчката, на база предварителни видове и количества дейности, разходните норми и опита 
натрупан при изпълнение на сходни обекти са определени прогнозните видове и 

количества строителни машини, автотранспортни средства и ръчни електроинструменти. В 

т.4 са представени Техническите характеристики на основните материали.  Качеството и 

типа на всички строителни материали, които ще бъдат вложени  в строежа, ще бъдат  
оценени в съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са придружени с „Декларация 
за съответствиие”. Задължително ще се осигури съответствието на доставените за влагане 
на обекта материали без дефекти. Ще се извърши визуална проверка и ще се проверяват 
документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. При евентуално 

съмнение за несъответствие ще бъдат подложени на изпитване в съответните строителни 

лаборатории. При констатиране на наличие на материали, които не съответстват на 
изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, те ще се 
отстраняват незабавно от обекта. Материалите ще се съхраняват и опазват по начин, 

осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. За 
всички посочени стандарти ще се прилагат съответните последни издания. При 

изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи ще се спазват 
стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба. Всички Доставчици са 
оценени и одобрени според тяхната способност да доставят продукт/услуга в съответствие 
с изискванията на Възложителя. В т.5 участникът е представил Анализ на обстоятелствата, 
които могат да предизвикат затруднения в планираната организация – предложени са мерки 

за избягване и предотвратяване на затрудненията при възникване. 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  



1. В представената Технологичната последователност и  организация за изпълнение 
на поръчката участника е наименовал т.3 методи и начини за предварително информиране 
на обществеността …, но не е предложил конкретните методи и начини за предварително 
информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на 
трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.  

Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които: …… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотата в технологична последователност  представлява 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 
случай, констатираната липса в технологична последователност  не може да бъде 
отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представената към техническо предложение технологична 
последователност  не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана.   
 2. В представения линеен график участникът НЕ е предвидил подписване на Акт 
образец 15, въпреки изричните указания на възложителя.  В представеното Приложение № 

2 - Техническо предложение  участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 
354 календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на 
Акт образец 15 за обекта. Представеният линеен график е без край. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в т. 63.4, в 
раздел I - XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, 

дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се 

отстранява.   

Комисията счита, че непълнотата в линейния график представлява съществен порок 
в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, чрез 
изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираната липса в линейния график не може да бъде отстранено посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представеният към техническо предложение Линеен график не отговаря на изискванията 
на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана. В този 

смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/19.01.2017 

год. на КЗК). От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между 



декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и не 
обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за 
отстраняването на участника от процедурата. 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„Статус енерджи“ ДЗЗД , с оферта  вх. № 92-Ф-218/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 

 

6.Участник № 6 „ВВМ Айтос 2019” ДЗЗД, с оферта  вх. № 92-Ф-221/20.02.2019 год. 

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение 
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

6.1.Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 360(триста 
шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

6.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8/осем/ години. 

6.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 1(един) /календарни/ дни, считано от датата на получаване 
им в писмен вид от Възложителя. 

 

 Приложени са:  
 1. Строителна програма - Приложение № 1; 

 2. Диаграми на работната ръка и механизация - Приложение № 2;  

 3. Линеен график за изпълнение на поръчката - Приложение № 2. 

 

  Кратко описание на Строителна програма  на участника, както следва: 

 I.Технологична последователност и срокове за изпълнение. В т.1 Участникът  е 
описал технологичната последователност на изпълнение както следва: Временна 
организация на движението; Чрез шурфове ще се констатира точното местоположение на 
други елементи от техническата инфраструктура след обозначаване от експлоатационните 
им дружества; Трасиране на работния участък – водопроводен клон, водопроводни 

отклонения, местата на арматурите; Извършване на подготвителните работи за изпълнение 
на изкопите: изрязване на асфалтовата настилка, осигуряване на обезопасена строителна 
площадка и др; Изкопни работи – като линейно изпълнение паралелно с направа на 
обезопасителни огради, монтаж на пасарелки и др; Подготовка на основата на изкопа и 

полагане на пясъчна подложка; Изпълнение на водопровода – монтаж на арматури и 

връзки; Изпитване за водоплътност, дезинфекция и промиване на готовия участък; 
Засипване на траншеята по предписаната технология, паралелно с полагане на детекторна и 

сигнална ленти /Етапите на изпълнение се делят на: засипване преди изпитване и засипване 
след изпитване/; Възстановяване на пътната настилка. В т. 2 е описал технологичен подход, 

който започва със подготовка на стоителството, като е представил, примерен строително 
ситуационен план на временно строително селище, доставка на строителни материали, 

геодезическо трасиране. Складовите площи ще бъдат разположени така, че да се осигурява 
достатъчно място за придвижване на транспортната и подемна техника за товаро - 

разтоварните дейности и осигуряване на евакуационни проходи с размери, съгласно ПБЗ. 



Следва  описание на  изпълнение на строително - монтажни работи в следната 
последователност: строителна площадка за изграждане на линейни съоръжения – 

водопроводна мрежа, дейности по изпълнение на строително - монтажните работи за 
реконструкция на водопровод, подготвителни работи, рязане и разрушаване на асфалтова 
настилка, изкопни работи, монтаж на спирателни кранове, опорни блокчета в хоризонтални 

чупки, тройници и затапвания, монтажни работи на водопроводи тръби, изпълнение на 
сградни водопроводни отклонения, монтаж на надземен пожарен хидрант и СК, изграждане 
на шахти, изпитвания и дезинфекция, изпълнение на обратни насипи, възстановяване на 
настилките, кофражни работи, бетонови работи, въвеждане на обекта в експлоатация. За 
описаните строително монтажни работи е дадена  и технологията на изпълнение. При 

извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо проникване 
на вода, техническият ръководител ще предвиди необходимите мерки (включително 
аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно 

наводняване и осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата.  В т.3 участникът е 
представил, срокове и ресурси за изпълнение на поръчката – като срок е представил 360 

дни. В табличен вид е описал графика на изпълнение на поръчката на СМР, като са дадени  

дейност, ед. мярка, количество, продължителност с начало и край. Следва  описание на 
предвидените  ресурси за изпълнение на поръчката. Отново в табличен вид са показани 

необходимият брой работници за всеки един вид СМР, като съотвтно за всяка дейност 
отново са дадени ед. мярка, количество, работници, а времевото им разпределение е 
отразено  в диаграмата на работната ръка. В следващата таблица е показал необходимият 
вид и брой механизация за всеки един вид СМР. Времевото им разпределение е отразил в 
диаграмите на механизацията. Участникът е представил материалите които, ще използва, 
като е дал вид на материала, търговско наименование, производител,  доставчик,  
технически и качествени характеристики на материала. В т.4 участникът е описал 

организацията на работа във йерархична структура на управление на обекта и  е представил 
схема. За реализиране на обществената поръчка Изпълнителят предвижда следният екип от 
специалисти, които да организират, ръководят и контролират изпълнението и, а именно: 
Ръководител на обекта; Технически ръководител; експерт ПТО; Отговорник по контрол на 
качеството в строителството; Координатор по безопасност и здраве; Геодезист. Във II - ро 

римско е описал социални характеристики, свързани с изпълнението на договора, като е 
посочил мерки за отстраняването или намаляването им, което включва: 1. Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително - монтажни работи. Ще се провежда разяснителна кампания сред живущите с 
информация за предстоящите работи, среща с обществеността за запознаване с работния 
график и етапите за изпълнение и поднесени извинения за причинените неудобства, които 

ще изпитват през периода на строителството. Предвидени са  мерки за публичност, като  на 
видно място, съгласувано с Строителния надзор и Общината ще се монтират 
информационни табели съгласно изискванията и табели съдържащи информация съгласно 

изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР. На срещи, обществеността и 

засегнатите участници в движението ще се информират за графика на строителството и 

поетапната промяна на организацията за движение, така че да се запознаят с предвидените 
алтернативни маршрути за движение. 2. Организиране на работния процес, така че да не се 
прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки и да не се 
налага ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. За облекчаване трафика 
внимателно са планирани транспортните графици и маршрутите на транспортните 
средства, които се съгласуват с Общината, като транспортните дейности, свързани с обекта, 
ще се изпълняват по натоварените участъци извън натоварените периоди на деня, а в 
пиковите часове по обходни маршрути. Ще се избягва ненужното паркиране на строителна 
техника, автосамосвали и складиране на оборудване и строителни материали извън 

границите на строителната площадка, а когато това се налага само след разрешение на 



Строителния надзор и съгласуване с Общината. Участникът е приложил схеми с конкретни 

обходни маршрути. 3. Затруднения от прекъсване на водоподаването. Където се налага 
преди да започнат СМР в даден участък, предварително ще се монтират временни 

водопроводи,  до възстановяване на водоподаването по новоизградения водопровод. 4. 

Затруднения от замърсяване. Служителите на обекта ще бъдат подробно инструктирани за 
действия за ограничаване на замърсяването. 5. Затруднения от наднормено ниво на шум. 

Строителните дейности, при които се отделя шум в резултат от работа на машини и ръчен 

труд ще бъдат съобразени с разпоредбите на „Наредба за обществения ред”.  6. Други 

затруднения за местното население при изпълняване на СМР. Относно зеленината – 

растенията, храстите, цветята и обособената флора ще бъдат изключително внимателни и 

отговорни за нейното запазване и ненарушаване. Като в тези обособени части, където е 
необходимо ще се работи с по - лека и подвижна, маневрена и възможно най - подходяща 
техника и механизация, с която да намали до минимално нарушаването на околното еко 
равновесие. Специални мерки ще се предвидят за възстановяване на нарушените 
растителни видове, като се предвижда залесяване на засегнатите видове. В III - то Римско, 

участникът е представил мерки за навременно стартиране и оптимизиране на работиния 
процес, мерки срещу евентуално закъснение в сключването на договора, мерки срещу 
евентуално изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. В IV - то 
Римско, участникът е описал мерки по управление на качеството в следните точки: 1.2. 

Документи имащи отношение към системата за контрол на качеството; 3. Контрол на 
изпълнението на строително монтажните работи. След изпълнение на строително - 

монтажните работи, Изпълнителят организира контрол на извършените строително 
монтажни работи. Техническият ръководител уведомява Строителната лаборатория и 

Геодезиста, за изпълнения участък. Геодезист извършва проверка за допустими отклонения 
в нивата и линията на изпълнените работи спрямо проектните чертежи. Строителната 
лаборатория, извършва изпитания по действащи стандарти на изпълнените работи 

(постигнато ниво на уплътнение и др.). При липса на забележки, ще се изготвят 
документите отразяващи изпълнените работи – лабораторни изпитания, геодезични 

измервания. След което ПТО отделът изготвя по наредба № 3 от 31.07 2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителство, протоколи за изпълнените работи. 

Отговорникът по качеството отбелязва в Дневника на обекта, изпълнената работа. 5. 

Структура за управление на качеството. Изпълнителят има въведена Система за управление 
на качеството (СУК), включваща внедрените стандарти: БДС EN ISO 9001:2015, система за 
околна среда и безопасни условия на труд ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007. 

Внедряването и изпълнението на плана за качество на проекта и на процедурите по проекта 
се извършва главно чрез вътрешни одити за качеството, доклади и анализи, касаещи 

начините за корекция и превантивни мерки за избягване на грешки. Разписани са 
отговорностите и пълномощята на отговорника по качеството. 6. Комуникация и 

координация. Тук са описани начините на комуникация между Строителя, Възложителя и 

останалите участници в строителния процес ще се извършват чрез работни срещи и 

официална кореспонденция. Във V-то Римско, са описани мерките по опазване на околната 
среда. Отрицателните въздействия по време на строителството са главно преки, временни 

(в рамките на строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен 

ефект. Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 
въздействие върху растителния свят са: при извършване на строителните дейности да се 
ограничи до минимум унищожаването на растителните видове. За предотвратяване на 
повишената запрашеност при изпълнение на строителните работи ще се изпълняват всички 

изисквания на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. Запрашените и замърсени пътни и пешеходни настилки се почистват 
и оросяват, за да се предотврати запрашаването на атмосферния въздух. Мерките, които ще 
бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие върху повърхностните 



води са свързани с недопускането изхвърляне на изкопни земни маси на места, неодобрени 

от Общината; Използването на изправна строителна и транспортна техника за 
предотвратяване замърсяването на повърхностните води с нефтопродукти. Дадени са и 

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие върху почвите. Подробно са описани мерките по осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. На строителната площадка ще се допускат до работа само 

работещи и други лица, които използват осигурените им лични предпазни средства и 

специални и работни облекла. Местата на изкопите ще се ограждат с подвижни огради и ще 
се сигнализират. Строителните отпадъци ще се съхраняват по подходящ начин на 
специално оборудвана площадка. Строителните и монтажните работи в близост до откоси 

на изкопи ще се извършват след проверка от техническия ръководител за сигурността и 

обезопасяването им. При извършване на изкопните работи ще се предприемат 
допълнителни мерки за безопасност. На строителната площадката ще се оборудват 
противопожарни табла, с подходящи пожарогасителни средства и материали, съгласно 

Наредба № Iз-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и телефон на ПБЗН, Гражданска защита и Бърза помощ. Определят 
се отговорници за действие при осигуряване на пожарна безопасност и боравене с 
пожарогасителното оборудване. Периодично се прави проверка на оборудването и се 
подменя това, с изтекъл срок на годност. VII. Мерки за управление на обстоятелствата, 
които могат да предизвикат затруднения в организацията на строителната площадка. Тук 

Участникът е дал мерки за управление на следните рискове: Неблагоприятни 

метеорологични условия; Забавяне на срока за изпълнение на СМР, поради временно 
преустановяване на работа от контролни органи по причини независещи и извън 

действията на изпълнителя или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на 
протоколи от страна на Възложителя и консултанта, осъществяващ строителен надзор; 

Дефекти и лошо качество на изпълнените строително - монтажни работи. За всеки един от 
дефинираните рискове (критични точки) са разгледани: аспекти на проявление и степен на 
влияние върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/предотвратяване на 
настъпването; мерки за преодоляване на последиците при настъпване.  

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
1. В представения линеен график участникът е посочил:  подписването на Договора 

за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя и 

подписването на Протокол Образец 2а, че ще се извърши в един и същи ден. 

Съгласно правната норма на чл. 12. ал.1.  от проекта на договор „… договорът влиза 
в сила от датата на подписването му…”. В следващата ал. 2 е посочено: „Срок за 
изпълнение на строително - монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на 
проекта е .......................(….словом…………) календарни дни, съгласно Техническото 

предложението за изпълнение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена на етап 

провеждане на процедурата за обществена поръчка. “Участникът в Приложение № 2  е 
декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.  

 Комисията счита, че подписването на договора за изпълнение на обществената 
поръчка между Възложителя и Изпълнителя е  административен акт, които се извършва в 
различен ден. Докато подписването на Протокол Образец 2а е технически документ, 
съгласно  разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно 

издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се 
изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са 
описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на 
строителния процес, посредством съставянето на изисквания протокол 2а. Налага се 



извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на 
определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура.  
 Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или 

показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява. **Участник, който не представи Техническо предложение или то не 

отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата 

по възлагане на обществената поръчка. 

2. В представената строителна програма липсват аргументи за приетата  
технологична последователност на изпълнение. 

3. В представената строителна програма липсва/не е представена планираната 
организация на трафика на строителната механизация. 

Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които: …… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотите на строителната програма представляват 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 
случай, констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат отстранени 

посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото 
предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова 
разпоредба.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  
  Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД , с оферта  вх. №92-Ф-221/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 

 

7.Участник № 7 „Водоканалстрой” ООД, с оферта  вх. №92-Ф-224/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

 Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 
срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите. 
           7.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни  поръчката в срок от 360(триста и 

шесдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 
           7.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8/осем/ години.  

           7.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 10 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в  
  



 Приложени са:  
           1. Строителна  програма – Приложение № 1. 

2.  Линеен график за изпълнение на поръчката с диаграми на работната ръка и 

механизация. 
 

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва: 

В точка А. участникът е представил 1. Описание на предмета на поръчката; 
съществуващо водоснабдяване; бъдещо водоснабдяване. 2. Обща част - при изпълнение на 
поръчката участника ще  се ръководи от следните принципи: ориентираност към 

клиентите; силно ръководство; ангажираност на персонала; подход, ориентиран към 

процесите; системен подход на управление; непрекъснато подобряване на качеството; 

обективен подход при вземане на решения; взаимно-изгодни връзки с доставчиците. 
Дейностите ще  изпълнят  за 360 календарни дни. Като срокът за изпълнение на 
строителството започва да тече от датата на подписване на Протокол образец № 2 и 2а и е 
до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15. 3. Организация на изпълнението на 
строежа - генералния подход за изпълнение обекта на поръчката, включва разделяне на 
строителния обект на отделни под - обекти за изпълнение. Реализацията за изпълнение на 
целия обект включва три основни етапа на изпълнение за всяка фаза на проекта: Етап I - 

Подготвителни дейности; Етап II – Изпълнение; Етап III – Отчитане и предаване на обекта. 
Участника ще обособи специализирани екипи изпълняващи  еднотипните работи. Всеки  

екип ще е  обезпечен с необходимата механизация и оборудване. Основните методи, които 
ще бъдат приложени  за изпълнение на основната цел  са: метод на последователно 

изпълнение на строителните процеси; метод на паралелното изпълнение на част от 
строителните процеси  при изпълнението на всяка фаза; метод на изпреварващо изпълнение 
на някой СМР; метод на поточното изпълнение на строителните работи. При реализацията 
на проекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано и трите метода, като 

участникът е описал как ще бъдат прилагани. В изпълнението на настоящия обект 
участника  предвижда да използва /където е възможно/ така наречения „пионерен“ метод на 
изпълнение /участъка, в които са изпълнени изкопи в началото на даден работен ден, до 

вечерта да са изпълнени предвидените СМР – изкопа е запълнен/. Прилагането на този 

метод ще способства от една страна за съкращаване сроковете на изпълнение от друга 
свежда рисковете от злополуки при изкопни работи до минимум. Участникът е отразил, че 
последователността на изпълняваните работи е представена в приложения индикативен 

линеен календарен график.  Екипът,  който е завършил работа по даден участък се 
премества на друг участък, за да освободи фронт за работа на екипа, който ще изпълнява 
следващия вид работа. Предвидено е необходимото време за изпълнение на конкретния 
участък, както и технологичното време за осигуряване на фронт за изпълнение на 
последващото СМР, в случай,  че такова е необходимо. В координационен план се 
предвижда едновременното изпълнение на еднакви по тип строителни работи с посочен 

голям среден брой работници. Този поточен принцип (прилагане едновременно на метод на 
последователно и едновременно изпълнение) е възможен за прилагане на отделните под - 

етапи поради големите дължини на участъците и възможността за свободен подход към 

отделните под - участъци от различните звена. По този начин значително се скращава 
времето за изпълнение. Предимствата, а именно последователното и равномерно 

разгръщане на строителните и монтажни работи и последователното завършване на 
отделните участъци и съоръжения, равномерно използване на материално – техническите 
ресурси, подобряване и специализация на производствените групи, подобряване на 
оперативното ръководство чрез контролирането на сравнително не големи участъци и 

възможността за съкращаване на срока за изпълнение на строителството. Приложените към 

настоящата тръжна процедура календарни планове обхващат всички участъци /както и 

илюстрация на изпълнението на под - етапи/, включени в проекта по видове работи, които 
се изпълняват на тях. Посочен е реда за разгръщане на строителството и последователното 



завършване на под - обектите. Участникът е описал подготвителните дейности преди 

започване на строителството, а именно организационно административни, технически, 

организация на строителната площадка. Следва фаза – I  дейности, под-дейности и 

последователност на изпълнение: Подготвителни дейности /изброени са 12 дейности/; 

Изпълнение с посочена технологична последователност на строителните процеси: 

Трасиране на работните участъци; Разваляне на съществуващите настилки;  Извозване на 
строителните отпадъци; Изкопни работи и извозване на излишните земни маси; 

Подравняване дъното на изкопа и полагане на пясъчната подложка; Доставка и полагане на 
тръби, фасонни части и арматури; Изпитване; Доставка и обратно засипване с подходящ 

материал и уплътняване; Изпитване; Дезинфекция; Възстановяване на настилките 
предвидени в количествените сметки; Съставяне на актове и протоколи съгласно 
националното законодателство по време на цялото строителство; Предаване на 
изпълнените СМР на Възложителя; Отчитане и предаване на обекта: почистване на 
строителната площадка; Отстраняване на забележки  след констативен протокол Акт 15. В 

т.4. е представил организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. В 

организация на работата, участника е описал основните принципи на управление, 
организация на трудовите ресурси, като е  даден  ръководения  екип със съответните  
функции и  задължения на всеки един. Ще бъдат  създадени   комплексни екипи 

окомплектовани с необходимата механизация и инструменти. Всеки основен екип ще 
работи и отговаря за отделните работи и ще се ръководи от Технически ръководител, а 
екип 4, който ще изгражда СВО ще се ръководи от отговорник звено. Дадена е и схема на 
организационната структура. С оглед големия обем на СМР и с цел спазване на сроковете 
за изпълнение ще бъдат  сформирани  пет основни екипа и един спомагателен екип за 
изграждане на СВО. Екип 1, 2 и 3 ще изпълняват всички необходими СМР за изграждане на 
главните клонове, тласкателя  и второстепенните клонове, а отделен екип 5 ще бъде 
сформиран за възстановяване на пътните настилки разрушени по време на строителството. 

За всеки един от екипите е дадена механизацията и персонала, а също така  и дейностите, с 
които ще бъде ангажиран. Участникът е посочил, че  в предложения срок за изпълнение от 
360 календарни дни е  предвидил и достатъчно дни, които да компенсират спирането на 
работите поради лоши метеоролични условия. В табличен вид е дадена технологичната 
последователност, която ще спазват екипите. Описани са допълнителни мероприятия при 

организиране на строителния процес, временна организация на движението и общи условия 
за изпълнение на ВОД. Участникът е дал единадесет мерки, които са педвидени за 
намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените 
строителни дейности,  като например: ограждане на строителния обект с ограда с цел 
недопускане на преминаване на хора през местата на изкопи и други опасни места; 
осигуряване на временни огради, знаци, сигнализация отклоняваща движението на хора от 
строителния обект за целия период на изпълнение на СМР; доставка на основните 
материали дирекно на обекта в количества необходими за работа в съответния ден /и 1-2 

дни напред/, което значително намалява площите ограничени за достъп и използване от 
жителите (не са необходими големи складови площи на строителната площадка), 
ежедневно почистване на строителната площадка и извозване на строителните и битови 

отпадъци, създаване на временни пешеходни мостчета за преминаване  и т.н. При 

изпълнението на СМР ще се вземат всички мерки за предотвратяване на замърсяване с кал 
и други отпадъци на пътищата намиращи се в страни от строителната площадка и 

използвани за движение на автомобили и техника. Описани са възможните вредности и 

затруднения за населението на с.Мъглен, които биха възникнали и мерките, свързани с 
опазване на жизнената среда на местното население и план за организация по изпълнение 
на мерките за намаляване на неудобството на населението /информиране на 
обществеността за съществуващите райони на работа, внимателно планиране на 
организацията на трафика и предложения за алтернативни маршрути, избягване на 
ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на материали. При 



изпълнението на обекта организацията на участника ще бъде съобразена с осигуряване на 
необходим комфорт за населението през почивните дни, като няма да се изпълняват СМР, 

съпроводени от шум и вибрации. План за комуникация: участникът ще извършва 
комуникацията под следните форми: официална чрез провеждане на текущи срещи с 
Възложителя и другите участници в строителния процес и заинтересовани страни; 

официална писмена комуникация по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по 

електронен път и неофициална -  устна или по телефон, като всяко решение коментирано 
чрез неформална комуникация не следва да се счита за валидно ако не е потвърдено и по 
официален път. Следва описание на техническите характеристики на основните материали 

и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа. Технологична 
последователност и срокове за изпълнение. Тук участника е дал методи за полагане на 
тръбопроводната мрежа, технология за изпълнени на земните работи, доставка и монтаж на 
ПЕВП тръби за водопровод /складиране и транспорт; полагане и изграждане; техники на 
свързване; изпитване под налягане и др./, обратна засипка на тръбопроводите, 
възстановяване на настилки /описана е технологията/, изпитване на тръбопровода, 
промиване и дезинфекция. Осигуряване на ЗБУТ. Охрана на обекта, организационните 
етапи по ЗБУТ за строежа са: Етап 1 - подготовка на площадката: оборудване със 
санитарни и битови помещения (тоалетни, умивални, фургони); Етап 2 – изкопни работи, 

монтаж тръби, обратен насип, включително уплътняване; Етап 3 - изграждане на шахти, 

изпробване и дезинфекция на водопровода. Дадени са организационни указания за 
преодоляване на опасностите по етапи. При откриване на строителната площадка се 
определят отговорните длъжностни лица: Координатор по БЗ; Технически ръководител; 
Ръководител на противопожарната комисия. Описани са Задълженията на КБЗ. 

Организация и мерки за осигуряване на качество по време на строително - монтажните 
работи. С цел срочното и качествено изпълнение предмета на поръчката участникът 
декларира, че е направил планиране на работата, като дейностите са разпределени в екип с 
организирана йерархична структура с ясни задължения и правомощия. За постигането на 
работната програма се прилагат следните мерки от страна на изпълнителя по отношение на 
работния състав.  Ще бъде осигурен високо квалифициран екип с необходимия специфичен 

опит по съответните части за изпълнение на поставените задачи/цели.  Предпоставки за 
успешното и качествено изпълнение на договора, изпълнението на ангажиментите, 
заложените в Техническите спецификации срокове е наличието на потенциала на фирмата. 

За решаването на ежедневни технически проблеми ще има подкрепа от 
допълнителни експерти за преодоляване на евентуални престои. За целите на проекта ще 
бъдат привлечени експертни лица - бивши кадри на специализирани строителни и 

проектантски организации с обширен опит в бетонови и укрепителни дейности. 

Прилагането на материали с възможно най-добро и доказано качество също намаля риска 
от необходимост за отстранение на аварии по съоръженията. За защитата на подземната 
инфраструктура ще се започне превантивно с трасиране на съществуващите подземни 

проводи, включително и със специализирана лаборатория и отразяване на данните в 
чертежите и протоколиране на горната информация с упълномощените представители на 
съответните експлоатиращи дружества. Контрол на качеството на влагане на строителните 
материали и съблюдаване на съответствието им съгласно Наредба за съществените 
изискавания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Организацията на 
материалните ресурси за проекта  е разгледана в следните аспекти: Контрол на качеството 

на влагане на строителните материали и съблюдаване на съответствието им съгласно 

Нарадба за съществените изискавания и оценяване на съответствието на строителните 
продукти; Срочност /темп/ на доставките на материалните ресурси; Транспортиране и 

съхранение на материалните ресурси; Обвързаност между производствените графици и 

периодите на срочни доставки на материалните ресурси. Описани са декларациите, с които 

се удостоверява съответствието на строителния продукт. Участникът ще внедри  система за 
планиране на материалните запаси, която ще доведе до поддържане на по - малки складови 



наличности; по - добро и равномерно изпълнение на графика на работа по 

производствените поръчки; по - голяма ефективност с по-малко оборотни средства; по - 

добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените поръчки и 

дати на експедиция и ще гарантира своевременна доставка на нужните материални запаси в 
процеса на строителството; Изпълнение на строителният процес без забавяне от 
предварително направените разчети, описани в Линейният график и предвидените срокове 
и др. При необходимост отговорника по качеството е длъжен да отправи писмена 
рекламация на доставчика по установения ред. Качеството на изпълнение на строително - 

монтажните работи в процеса на изпълнението им се контролира от техническия 
ръководител и отговорника по качеството на обекта за съответствие с изискванията на 
проекта и спецификациите посочени в съответните действащи нормативни документи в 
строителството. 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното 
влияние от строителния процес върху околната среда. Компонентите на околната среда, 
предмет на наблюдение са: атмосферния въздух; водите; почвата; природните обекти; 

биологичното разнообразие и неговите елементи. Потенциалното въздействие от 
изпълнение на строителството зависи от следните фактори: естеството на предвидените 
строително -монтажни работи, като разпръскване на материали и машини на строителните 
площадки; Създаване на нерегламентирани сметища от строителни отпадъци и излишни 

земни маси; Нарушения в транспортния трафик и свързаните с тях неудобства за 
населението и от вида на използваните материали. Описани са мерките относно опазване на 
повърхностните води; опазване на чистотата на въздуха; опазване на почвите; управление 
на отпадъци; третиране и транспортиране на строителни отпадъци. Следва разпределение 
на отговорностите между членовете на екипа, взаимодействие с Възложителя и всички 

други заинтересовани страни, предоставяне на информация за напредъка при изпълнението 
и хода на строителство, изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес 
документация, работни срещи с другите участници в строителния процес.  Мерки за 
управление, предотвратяване и намаляване въздействието на идентифицираните рискове. 
За индетифицираните десет риска от участника са  описани тяхната вероятност и ефект. За 
всеки от тях е описано, също значението му и подход за преодоляване, както и превантивни 

и корективни мерки за намаляване на вероятността и ефекта от риска. В табличен вид са 
дадени сроковете за изпълнение на екип 1, 2 и 3 на  всеки подобект. След приключване на 
подготвителния етап за периода от 1- ви до 20 - ти ден в изпълнението на СМР ще се 
включат трите основни екипа – 1, 2, 3. Предвижда те да работят в периода от 21- я до 315 - 

я ден. Екип 4, който ще изгражда СВО ще се включи в работата от 30 - я ден и ще работи до 

350 ден. Екип 5 ще възстановява настилките, които са били разрушени по време на 
строителството. Имайки предвид, че почти през целия период ще има движение на тежка 
механизация в цялото село, участникът предвижда извършването на асфалтовите работи да 
започне от 251 ден и да завърши до 350 - я ден. За окончателно оформяне на 
документацията за изпълнените СМР, почистване на строителната площадка, организиране 
подписването на Акт обр.15 участникът е предвидил последните 10 календарни дни.  

 

Мотиви 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
 1. В представения линеен график участникът не е посочил дни за неблагоприятни 

климатични условия при изпълнение на СМР. В представената строителна програма 
участникът е посочил, че  в предложения срок за изпълнение от 360 календарни дни е  
предвидил и достатъчно дни, които да компенсират спирането на работите поради лоши 

метеоролични условия - 28 стр. 



 Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява.  

Комисията счита, че непълнотата на линейния график представлява съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираната липса в линейния график не може да бъде отстранена посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представеният към техническо предложение Линеен график не отговаря на изискванията 
на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана. В този 

смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 

год. на КЗК). От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между 
декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и не 
обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за 
отстраняването на участника от процедурата. 

2. В представената строителна програма  от участника липсват/не са предложени  

конкретни обходни маршрути и предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и 

струпване на строителна механизация. 
3. В представената строителна програма участникът не е посочил начините за 

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 
строителство. 

Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които: …… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотите в строителната програма представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представената към техническо предложение Строителна програма не отговаря на 
изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 
оценявана.   



Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  
Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„Водоканалстрой” ООД, с оферта  вх. №92-Ф-224/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 

8. Участник № 8 „Северни води” ООД, с оферта  вх. №92-Ф-225/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение  
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
            8.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 270(двеста и 

седемдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

8.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем/ години.  

8.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 10 календарни дни, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

 Приложени са:  
1. Строителна програма за изпълнение на строителството; 

2. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и 

отстраняване на скрити дефекти; 

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. 
 

  Кратко описание на Строителната  програма за изпълнение на строителството 

на участника, както следва: 

  Участникът е започнал с картко описание на предмета на поръчката. На следващо 

място е представил организацията на работната площадка и същинското строителство, като 
е посочил, че в приложения линеен календарен график са показани намеренията му относно 

сроковете за изпълнение на всеки един участък. В точка 1. Подготвителен етап - е посочил 

дейностите, които са включени: 1.1. Откриване на строителна площадка и съставяне на 
Протокол обр.2/2а, съответно заверка на заповедната книга на строежа по чл.158, ал.2 от 
ЗУТ . (От първи ден на Линейният календарен график); 1.2. Съгласуване и маркиране на 
място на всички подземни комуникации с ЕVN, ВиК,  и др.; 1.3 Мобилизиране на 
механизация; 1.4 Изграждане на временна база на територията на с. Мъглен; 1.5. 

Обезпечаване на обекта с персонал, основни и спомагателни материали; 1.6. Битово 

устройване на персонала; 1.7. Създаване на условия за нормална работа със строителната 
механизация и транспорта. Целия подготвителен етап е предвидил да трае първите пет дена 
от ден 1, отразен в Линейният календарен график. Предложил е модел за взаимоотношения 
между Изпълниетеля, Възложителя и други участници в процеса на Строителството през 
периода на строителството. След приключване на строителството, метода за комуникация 
между Изпълнителя и Възложителя е описал в „План за осигуряване на нормалното 

функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти”. В т.2. Основен 

етап, участникът е посочил: 2.1. Изпълнение на СМР, предвидени в проекта съобразно 
линейния график; и 2.2. Изпълнение на допълнително възникнали СМР, съобразно 
съгласувани изискания на проектант, възложител, консултант. Предложил е следната 



организация: Всички строително - монтажни работи, заложени за изпълнение в тази 

обществена поръчка, ще бъдат изпълнявани от квалифицирани строителни специалисти по 
предварително одобрен линеен график. Сформирани са екипи от квалифициран ръководен 

технически персонал, които ще отговарят и следят за изпълнението на строителството. 

Реконструкцията на водопроводната мрежа ще се изпълнява  при определена технологична 
последователност: демонтаж на съществуващата настилка (за участъците, където е налична 
такава); направа на траншейни изкопи; полагане на подложка от пясък; монтаж на ПЕВП 

тръби, фасонни части, спирателна арматура, пожарни хидранти, СВО със всички 

съпътстващи дейности; изпитване и дезинфекция; обратно засипване, уплътняване и 

трамбоване. Пътно - строителните работи по възстановяване на настилката ще се 
изпълняват на участъци, както е предвидено изпълнението на водопроводната мрежа. След 

изпълнение на обратните засипки върху положените тръбопроводи, извършване на 
необходимите изпитвания на същите и уплътнението на земното легло започва изпълнение 
на всички видове дейности по възстановяване на настилките. Всички необходими 

изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените 
работи ще бъдат извършвани в специализирана акредитирана пътно - строителна 
лаборатория. В т. 3. Довършителен етап, е посочил дейностите: 3.1. Отстраняване на 
забележки от страна на проектант, инвеститор, консултант; 3.2. Изготвяне на екзекутивна 
документация и оформяне на изискващата се строителна документация - Констативен акт 
обр.15 документи по  Наредба №3, за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, съвместно с Възложител и Строителен надзор; и 3.3. Предаване обекта на 
Възложителя. На следващо място е посочил Методология на работа. За изпълнение на 
обекта ще сформира екип от квалифицирани специалисти, които ще отговарят и следят за 
изпълнението на обекта. Този екип ще бъде в състав: - Ръководител строителен обект; - 

Технически ръководител на обекта; - Специалист по контрол на качеството; и Координатор 
по здравословни и безопасни условия на труд. Представил е организационна схема на 
екипа. С оглед спазването на заявените от него срокове за изпълнение ще сформира 
следните екипи за работа: Екипи за основните видове работи и съоръжения към тях: Екип 1 

– Водопровод, СВО и съоръжения, с посочена механизация на екипа. Екип 2 – Водопровод, 

СВО и съоръжения, с посочена механизация на екипа.  
  На следващо място участникът е описал технологичната последователност на 
строителните процеси, която ще се спазва от всички екипи: Линейният график е изготвен 

на база основните видове работи и техните количества от предоставените количествени 

сметки. Предвижда да изпълни всички строително - монтажни работи за срок от 9 /девет/ 
календарни месеца или 270 /двеста и седемдесет/ календарни дни. От първия ден предвиден 

за започване на строителните работи, Екип 1 (син цвят в ЛКГ) започва СМР по 

Водопровода, СВО и съпътстващите съоръжения най - обобщено по следната 
последователност на всеки един обособен участък: 1. ВОД и разваляне на настилки; 2. 

Изкоп в земни почви - машинен и ръчен; 3. Превоз земни почви; 4. Подложка от пясък под 

тръби. На следващият ден е предвидено и успоредно с това започването на: 5. Полагане на 
ПЕВП тръби за съответния участък и СВО; 6. Монтаж на фитинги и спирателна арматура и 

съоръжения (ако има такива); 7. Засипване с отсевка над тръби, ръчно уплътняване и 

детекторна лента; 8. Предварително и основно изпитване на готов водопровод; 9. 

Дезинфекция и промиване на готов водопровод; 10. Обратен насип, уплътняване на 
пластове с мех. трамбовка и сигнална лента; 11. Възстановяване на траншеите и 

настилките, вкл. всички съпътстващи това дейности. От първия ден предвиден за започване 
на строителните работи, Екип 2 (червен цвят) започва успоредно СМР по водопроводната 
мрежа, СВО и съоръжения по трасето, по следната последователност за всеки един 

обособен участък: 1. ВОД и разваляне на настилки; 2. Изкоп в земни почви - машинен и 

ръчен; 3. Превоз земни почви; 4. Подложка от пясък под тръби; На следващият ден е 
предвидено и успоредно с това започването на: 5. Полагане на ПЕВП тръби за съответния 
участък и СВО; 6. Монтаж на фитинги и спирателна арматура и съоръжения (ако има 



такива); 7. Засипване с отсевка над тръби, ръчно уплътняване и детекторна лента; 8. 

Предварително и основно изпитване на готов водопровод; 9. Дезинфекция и промиване на 
готов водопровод; 10. Обратен насип, уплътняване на пластове с мех. трамбовка и сигнална 
лента; 11. Възстановяване на траншеите и настилките, вкл. всички съпътстващи това 
дейности.  Предвидени са и 2 кал. дни за окончателни изпитване и промивка на 
водопроводната мрежа. Последните 5 дни от Линейния календарен график са предвидени 

за т.н. Довършителни работи: - Отстраняване на забележки от страна на проектант, 
инвеститор, консултант; - Изготвяне на екзекутивна документация и оформяне на 
изискващата се строителна документация - Констативен акт обр.15 документи по  Наредба 
№3, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съвместно с 
възложител и строителен надзор. -  Предаване обекта на Възложителя. На следващо място 

участникът е описал Временна организация на движението (ВОД). Представил е метология 
за изграждане на питеен водопровод в с.Мъглен. Общи изисквания и подготовка преди 

заваряване: челно заваряване с топъл елемент, муфово заваряване, електросъпротивително 
заваряване, свързване чрез механични разглобяеми съединения, възстановяване на 
настилки, включващо: ограничения от атмосферни условия, подготовка на повърхността за 
асфалтиране, транспортиране на асфалтовите смеси, полагане, уплътняване, изпитване и 

приемане на завършените асфалтови пластове. Посочил е мерки и условия при 

неблагоприятни условия. Орагонизация на доставките на необходимите материали. 

Участникът епосочил  основни мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗБУТ). Описал е мерките за контрол с цел осигуряване на качество. Участникът е 
представил предложение за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР. 

Участникът е представил идентификация на аспектите на околната среда (дейностите на 
дружеството, които могат да си взаимодействат с ОС), е определено от ръководството като 
определящо за доброто управление на ОС и като задължителен етап, абсолютно необходим 

в рамките на ИСУС в дружеството. При идентификация на аспектите, в дружествата се 
използват следните групи аспекти на ОС определени от ISO 14001. - Емисии във въздуха; - 
Изпускане във води; - Управление на отпадъците; - Замърсяване на земята; - Използване на 
суровини и природни ресурси; - Други местни въпроси, относно ОС и такива, 
представляващи обществен интерес. Участникът е представил прилагане на обективни 

цифрени критерии за оценката на риска „Вероятността за настъпване на аспектите”, 

причиняващи изпускане на вещества в ОС и в резултат на това въздействат върху нея – 

„Тежестта на последствията”, които може да се класифицират (подредят по важност) при 

практическото провеждане на оценката от екипа, като се използват обективни цифрови 

оценки, както е показано в таблицата. Участникът е представил План за организация на 
опазване на околната среда. 
  

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. В представения линеен календарен график липсват/не са предвидени дни за 

неблагоприятни климатични дни. 

2. В представения линеен календарен график участникът е посочил изпълнението на 
дейностите - заверяване на акт 15, строителна и екзекутивна документация на 268-269 

календарни дни. На 270 ден е предвидил предаване на обекта.  В техническото 
предложение Участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 270 календарни дни, 

който започва да тече, със подписване на образец Акт 2 и завършва със подписване на 
образец Акт 15. 

 Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 



работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява.  

Комисията счита, че непълнотите на линейния календарен график представляват 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 
случай, констатираните (липса и несъответствие) в линейния календарен график не могат 
да бъдат отстранени посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК).  

3. В представената строителна програма по - конкретно в предложената 
технологична последователност на участника липсват/не са предложени конкретни 

методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа 
и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за 
изпълнение на строителството.  

4. В представената строителна програма от участника липсват/не са предложени 

конкретни обходни маршрути и не са предвидени мерки за избягване на ненужно 

паркиране и струпване на строителна механизация. 
Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които: …… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотите в строителната програма представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представената към техническо предложение Строителна програма не отговаря на 
изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 
оценявана.   
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„Северни Води“ ООД, с оферта  вх. №92-Ф-225/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 



 

По обособена позиция № 2 

1. Участник № 2 „ВДХ“ООД, с оферта вх. № 92-Ф-215/20.02.2019г. е представил 

следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 
срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите.  

1.1 Участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 308 (триста и  осем)  

календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на 
Акт образец 15 за обекта. 

1.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем/ години.  

1.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 30 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

Приложени са: 
1. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на поръчката – П1- Технологична последователност и срокове за изпълнение; 
2. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на поръчката – П2 - Организация за изпълнение на поръчката; 
3. Линеен график; 
4. Диаграма на механизация; 
5. Диаграма на работна ръка. 
 

Кратко описание на П1 –Технологична последователност и срокове за изпълнение 

на участника, както следва: 

1. Технологична последователност гарантираща изпълнението на всички видове 
СМР, съобразена с действащите технически норми и стандарти. Участникът е дал описание 
на обекта. Като етапи за изпълнение на обекта са дадени: а. Предварителна подготовка на 
строителството/откриване на строителна площадка; определяне на строителна линия и ниво 

на строежа/; б. Изпълнение на СМР включително доставка на материалите; в. периоди 

одобрение/предаване на обекта като цяло с констативен акт; г. въвеждане в експлоатация; 
д. експлоатация. За всеки от етапите в табличен вид са дадените съответните дейности за 
реализиране на СМР, като са посочени конкретно отговорните експерти. Участникът е 
описал дейностите  за реализиране на обекта обхващащи всички етапи на изпълнение на 
СМР/стр.14-стр.30/. Предварителната подготовка  на строителството обхваща предаване на 
стр. площадка от Възложителя на Изпълнителя; съставяне на Заповедна книга; подготовка 
на строителната площадка по документи/протокол обр. 2/2а; план за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии и доставка на материалите; организация на строителната 
площадка - временно строителство, мобилизация и разпределение на използваните 
технически ресурси. Изпълнение на СМР, където са дадени мерки за осигуряване на 
безопасност и мерки за опазване на околната среда,  подход за доставка на материалите, 
начини за контрол на материалите и доставките, начин на  изпълнение на видовете СМР. 

Приемане на изпълнените  СМР и предаване на Възложителя. Участникът предвижда да 
започне от тласкателя. Следва изпълнение на  главни клонове I и II и второстепенни 

клонове от 1 до 19 вкл.,  като същите ще се изпълняват на участъци след съгласуване с 



Възложителя. Общото им времетраене на строителството по зона II и тласкателя е 162 дни. 

След приключване на зона II и тласкателя   започва работа по зона I. Най - напред се 
изпълняват главни клонове III и   IV, след което започващите от тях второстепенни клонове 
от № 20 до № 32 вкл. Времетраенето на  това изграждане се планира да се извърши за 102 

дни. За подготвителни работи са предвидени12 дни, а за предаване на обекта 32 дни /в т.ч 8 

дни резерв за неблагоприятни атмосферни условия/. Приложени са схеми на районите. 
Всички задачи посочени в КСС, ще се изпълняват последователно и поточно в участъци, 

съгласуване с Възложителя и обезопасени съгласно проекта по ВОБД. В табличен вид са 
дадени СМР по КСС, обвързани с предложения технологичен подход, като е описана вид 

СМР, продължителност в дни, преходни СМР, последващо СМР. 3. Конкретни методи и 

начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за 
планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за 
изпълнение на строителството; ще се информират постоянно и временно пребиваващите 
граждани относно предсоящите строително-монтажни работи: ще се осъществява диалог 
между засегнатите страни и ще се провежда допълнителна разяснителна кампания; ще се 
планира организация на трафика на строителната механизация; ще има няколко варианта на 
организация на пътната обстановка 4. Предложени са конкретни обходни маршрути, а 
именно: всички мерки за осигуряване на достъп на хора с увреждане ще бъдат съобразени с 
Наредба №4 от 01.07.2009г.; ще се осъществи организация на зоните за преминаване на 
пешеходци и автомобили /стр.94-100/. 5. Участникът е посочил  конкретните действия на 
инженерно - техническия състав и изпълнителски екип, водещи до осигуряване на 
навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени 

срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на 
качеството. В организационна схема е  дадено разпределение на ръководния и 

изпълнителен екип, като са разписани функциите, ролите и отговорностите на членовете на 
екипа и на различните икономически оператори. Участникът е предвидил три звена за 
изпълнение на СМР: звено земни работи; звено  ВиК работи и звено пътни работи. За всяко 
едно са дадени работниците, ръководител звено, съответно с длъжностните им 

характеристики, както и оборудването на звената /бригадите/ с необходимата техника и 

механизация. 6. В табличен вид е  показано разпределението на ресурсите, предвидени за 
изпълнение на СМР, както и продължителност на отделните видове работи. 7. Като  мерки, 

които ще ограничат  замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, 
замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци, участникът е 
описал: мерки на строителните изкопи; мерки срещу шум /ще се работи само в работното 
време, няма да се допуска работа на празен ход на машините и ауспусите им ще се снабдят 
с шумозаглушители и др./; мерки срещу емисии на вредни газове; срещу замърсяване; 
мерки за опазване на учебната инфраструктура. 8. За идентифицираните ключови моменти 

при подготовката на организацията и изпълнението на СМР, участникът е анализирал 
конкретните рискове, за да предложи на възложителя оптимален вариант за изпълнение на 
строителните дейности. Участникът е дал програма за управление на рисковете с цел да 
гарантира спазването на сроковете за изпълнение, като са описани анализ, оценка, мерки за 
управление и предотвратяване /стр.142-164/. Следва линеен график, диаграма на 
механизацията /седмична/, диаграма на работната ръка. В линейния график са  дадени 

видовете работи по етапност на изпълнение, разпределение на ресурсите и работната сила. 
 Кратко описание на П2 - Организация за изпълнение на поръчката на участника, 

както следва: 

В т.1. Организация на строителната площадка, както в периода на подготовката и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти. Тук 

участникът е посочил  етапите и последователност на извършване на всички дейности, 

необходими за изпълнение прдмета на поръчката. За всеки от етапите в табличен вид са 
дадените съответните дейности за реализиране на СМР, като са посочени конкретно 



отговорните експерти. За всички дейности обхващащи етапите са описани действията и 

поддействията, които ще се извършат по повод изпълнението на дейността /стр.202-217/. 2. 

Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия (ръководен) 

състав и на изпълнителския /екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация 
и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение /от документацията/. Схематично е представена 
взаимовръзката между инжинерно - техническия персонал за обекта и ценралния офис. 
Ръководителя на обекта ще осъществява непрекъснат мониторинг по изпълнението на 
договора и напредъка по постигането на очакваните резултатати, посочени са ключовите 
фактори за успех, представена е схема, показваща връзките и позициите между страните по 
договора. В плана за обезпечаване на доставките на материали, необходими за 
строителството, участникът е посочил избор на доставчик, организация на транспорт и 

съхранение, складиране и охрана на оборудване и материали, начини на контрол на 
материалите и доставките, като ще се съблюдава съответствието им с Наредба № РД-02-20-

1 от 05.022015г. описан е и начин на контрол при изпълнение на СМР. 3. За всяка от 
дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 
отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение - материали, механизация, работници и др. В табличен вид е показан екипа от 
специалисти със съответната задача, отговорност, начало задача, приключване, резултати. 

Ключовия екип е съставен от Ръководител строителен обект, технически ръководител, 

експерт ЗБУТ, експерт по контрол на качеството, инженер геодезист. В задълженията на  
експерта по ЗБУТ са описани 31 дейности, обвързани с нормативните документи и време на 
предаване. Описани са също така цели и резултати при изпълнението на посочените задачи, 

разпределение на дейностите по изпълнение на отделните задачи по вертикална 
йерархичност в екипа, взаимодействието с различните участници в процеса /стр.242-259/. 4. 

Описание на техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, 

които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на 
инвестиционния проект. Тук участникът е опсал избор на доставчик, организация на 
транспорти съхранение на основните продукти, материали и фабрични доставки съгласно 
изискванията на техническите спецификации, избор на доставчик, срочност, начин на 
складиране и охрана на оборудване и материали, организационна схема на процеса 
„закупуване“, транспортиране, приемане, начините на котрол на доставките, таблица с 
техническите характеристики на основните материали и строителни продукти /стр.259-

278/. 5. Анализирани са рисковите  обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени 

приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за 
преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е индетифицирал шест рискови 

обстоятелства: цел; обхват; срок; бюджет; качество; съответствие с изискванията на 
възложителя. Процесът на оценяване  включва шест етапа. Дадени са мерки за 
недопускане, мерки за контролиране, мерки за преодоляване на последиците при настъпил 

риск, както и организация и предвидени ресурси за недопускане, предотвратяване и 

преодоляване на индетифицираните рискове. 
 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
 1. В представения линеен график участникът е посочил 0 дни за откриването на 
строителната площадка и подписването на протокол 2(2а) и 0 дни за подписване на акт 15, 

въпреки изричните указания на възложителя.  В представеното Приложение №  2 - 

Техническо предложение  участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 308 

(тиста и осем) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 



откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, 

дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.Участник, чиито 

линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична 

несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична 

последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е 

налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.   

Срока в календарни дни за изпълнение на СМР – започва да тече от датата на 
подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за 
обекта. Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно 

издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се 
изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са 
описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на 
строителния процес, посредством съставянето на изисквания протокол 2а. Налага се 
извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на 
определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага 
задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последния да 
предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него 
строителни дейности. Предвид така изложените аргументи за законоустановения ред за 
съставяне на протокола за откриване на строителна площадка непредвиждането на 
конкретен ден/дни в графика за осъществяването на тази дейност, която освен, че се явява 
отправен времеви момент за започване на строителството по предмета на поръчката, 
представлява неразделна част от общо декларирания период за изпълнение на последното, 

предвид на което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяване на тази 

дейност време. Също така непредвиждането на конкретен ден/дни в графика за 
подписването на акт 15 за приключването на строителството, които се явява неразделна 
част от общо декларирания срок е немислимо необозначаването на нужното за 
осъществяването на тази дейност време. 

Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, 

аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в техническото 

предложение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и 

до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за 
изпълнение. Във връзка с констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да 
изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на 
неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строителството“ или на 
„линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изречение 
трето от ЗОП.  

2. В представения линеен график участникът е посочил в позиция 161, т.3.4 

„резервни дни за неблагоприятни атмосферни условия“ - 8 дни непосредственно преди т. 
3.5 подписване на Акт 15, но не и при изпълнение на СМР. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 



за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се 

отстранява.  

Комисията счита, че непълнотите на линейния график представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в линейния график не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представеният към техническо предложение Линеен график не отговаря на изискванията 
на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана. В този 

смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 

год. на КЗК). От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между 
декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и не 
обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за 
отстраняването на участника от процедурата. 

3. В представената Технологична последователност и срокове за изпълнение 
участникът е наименовал  т. 4. Предложени конкретни обходни маршрути, но липсват 
посочени  конкретни обходни маршрути.  

Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които: …… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотата в представената строителна програма представлява 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 
случай, констатираната липса в технологична последователност не може да бъде 
отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представената към техническо предложение технологична 
последователност не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана.   

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„ВДХ“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-215/20.02.2019г. , да бъде отстранен от процедурата. 

 



2. Участник № 3 „Запрянови - 03” ООД, с оферта  вх. №92-Ф-216/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение 
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

2.1.Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 360(триста и 

шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

2.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем години/. 

2.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 5 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

      Приложени са:  
1. Строителна  програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на     поръчката; 
2. Линеен график за изпълнение на поръчката; 
3. Диаграма на работната ръка. 

 

Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 

В т. 1. участникът е представил Описание на отделните етапи за изпълнение на 
поръчката. Посочил е, че има възможности за обезпечаване на необходимата организация 
за изпълнение на предвидените дейности на обекта. Участника е представил подробно 
описание на организационните /подготвителни/ работи, както и на същинското 
строителство съответно и подготовка и предаване на завършените работи. На следващ етап 

участник е представил – Описание на технологичната последователност на изпълнение на 
строителството, взаимна обвързаност и предложение на срокове за изпълнение на работите, 
необходими за изпълнение на поръчката. Технологичната последователност на изпълнение 
на всички дейности предмет на поръчката и тяхната продължителност  е отразил в таблица 
със следните колони: Наименование; Мярка; Количествово; Продължителност; Условна 
дата за начало; Условна дата за край. Участника е предложил конкретни методи и начини 

за предварително информиране на обществеността за районите на работа, както и 

организация на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност. На 
следващ етап от предложението си е представил  организация на работната зона, както и 

условна организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение 
на строителството. Предложил е конкретни обходни маршрути и мерки за избягване на 
ненужното паркиране и струпване на строителна механизация. Описал е действията на 
персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) водещи до осигуряване 
на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес и до съкратени срокове за 
изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. 

Участника е описал методите за осъществяване на контрол по време на строителство, по 
отношение на временното и текущо изпълнение на строително - монтажните работи в 
планираните срокове  на строежа като цяло. На следващ етап участника е представил 
обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира 
оптимална времева ангажираност при изпълнението, като в табличен вид е описал, 

техниката и механизацията, с която разполага, съответно с регистрационен номер; марка / 
модел; товароносимост; вид. Описани са ключовите моменти за изпълнение на 
поръчката,като участникът е представил конкретни – методи, техники и начини на работа, 



които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. 
Следва  описание на организацията за изпълнение на поръчката. Участникът декларира, че 
е планувал за изпълнение, доставки и монтаж на технологично и друго, различно от тях, 

оборудване както и начина на разплащане като подготвил необходимата организация и 

разпределение на техническите и човешки ресурси във времето, с оглед предвидените 
срокове за изпълнение, и качественото изпълнение. Всяка отделна дейност ще е захранена с 
необходимата работна ръка, оборудване и необходимата механизация, Всички продукти, 

материали и оборудване, които ще се вложат от участника, ще отговарят на 
инвестиционния проект и спецификации. Участникът е декларирал, че ще спазва всички 

изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; безопасност, хигиена на труда и 

пожарна безопасност. Описание на организацията на строителната площадка, включително 
временното стоителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, 

осигуряващи необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на 
строежа – предмет на поръчката. Основните организационни дейности, участника 
предвижда да извърши след като бъде  изготвен  работен проект за организация и 

изпълнение на строителството (РПОИС), който ще включва и временното строителство. 

Основните организационни дейности на строителната площадка участникът предвижда да 
се извършат през периода, предшестващ началото на строителството, но не преди 

осигуряването на достъп до строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя. През 
този период ще: - бъдат определени местата на лагера за използваната строителна 
механизация; - бъдат организирани охраната и контролът на достъп до обекта; - бъдат 
определени площадките за депониране на материали като ще  съгласува местоположенията 
на терените с Възложителя и местните власти. Чрез разработка на (РПОИС) участника има 
задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес 
по площадката от деня на съставянето на протокол за откриване на строителна площадка до 

деня на окончателно завършване на обекта. Представена е схема на строителен и 

организационен план на работната площадка. Преди започване на работа на обекта 
участникът ще извърши  предварителната подготовка която включва: мобилизация на 
ресурсите; осигуряване на бази, офиси, подстъпи; контролни замервания; подземни 

инфраструктури; трасиране; доставка на основните материали; същинско строителство; 

организиране на мерки за безопасност и здраве; проверки и изпитвания; почистване; 
временни складове; монтиране на контейнери за строителни отпадъци; временен офис на 
Изпълнителя; санитарни помещения; водоснабдяване и електрозахранване; телефон, факс и 

интернет; фотографски/видео записи; защита на собствеността и осигуряване на охрана на 
обекта; организация на работната зона; временна организация на движението около 
строителната площадка. На следващ етап от предложението си участникът е представил 
описание на организацията на дейностите на строителната площадка при изпълнение на 
строителството за изграждането на строежа – предмет на поръчката с цел осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд:  мерки по осигуряване на безопассни и 

здравословни условия на труд и пожарна безопасност на строежа, предлагани от участника. 
Участникът е описал технологията на изпълнение, обхващаща дейностите при изпълнение 
на СМР. На следващ етап е представил, организацията на работата на инженерно - 

техническия(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, начини за осъществяване 
на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качеството и срочното изпълнение на възложеното строителство. На 
следващо място е дадена  таблица със ключовите експерти и техническия персонал и е 
описал техните дейности. Участникът е представил,  йерархична  обвързаност, както 

вътрешна комуникация и конкретни ангажименти, които ще се прилагат за изпълнението 
на поръчката. Представил е и Органиграма. Описани са и действащите системи за контрол 
на качество, които ще използва при изпълнението, както и мерките за контрол по качество. 

Описал е в табличен вид, експертите, техните задачи и основните ресурси, които са 
необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, 



включени в предмета на поръчката  със следните колони: номер; мярка; количество; 

продължителност; условна дата за начало; условна дата за край; отговорни експерти; 

задачи на експертите; необходими материали; необходима механизация; необходими 

работници. Следват описание / табличен вид/ на основните материали и строителни 

продукти, които се  предвиждат да бъдат вложени в строежа, събразно предвижданията на 
инвестиционния проект, с  наименование на стоителния продукт; технически параметри и 

характеристики. Участикът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка и е предложил мерки за 
предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.  

Линейния график за изпълнение на поръчката съдържа изискуемите реквизити на 
документацията.  
 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то 
отговаря на предварително обявените условия.  

Комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря  на 
предварително обявените изисквания и обезпечават качественото изпълнение на поръчката. 
Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „Запрянови - 03” ООД, с оферта  
вх. № 92-Ф-216/20.02.2019 год. с тях, поради което допуска участника до оценка на 
техническо предложение. 
 

3. Участник № 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта  вх. №92-Ф-217/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

       Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 
срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите.                                                                                                                                                                       

3.1.Участникът е декларирал, че ще изпълни  поръчката в срок от 360 (триста и 

шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

3.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 9 /девет/ години.  

3.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 30 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 
 

Приложени са: 
1. Предложение за изпълнение на поръчката.   
2. Линеен график за изпълнение на поръчката. 
3. Диаграма на работната ръка. 

 

Кратко описание на Предложение за изпълнение на поръчката на участника, 

както следва: 

Участникът е описал целта на проекта, изброил е основните нормативни документи, 

с които ще бъде съобразено изпълнението, какво ще бъде извършено при откриването и 

обозначаването на обекта, дейности при завършване и предаване на обекта. Следва 



описание на дейностите, залегнали в одобрения инвестиционен проект и техническата  
спецификация дейности, които ще изпълни участника.  Организационните етапи по ЗБУТ 

за строежа са: Етап 1 - временно строителство: оборудване на автофургон за битово 

помещение с аптечка и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди 

/пожарогасители/, поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и 

маркировка около работната площадка; Етап 2 - Изкопни работи за водопровод, рязане на 
асфалт, хоризонтални сондажи; Етап 3 -Укрепване на изкопа; Етап 4 - полагане на 
водопровода, заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с 
отсевки и трамбоване; Етап 6 - Възстановяване на настилките. Схематично е дадено 
укрепването по дължина на предвидените спирателни кранове и противопожарни хидранти. 

Строителните дейностти ще бъдат  разделени  на два етапа: първо ще се изпълняват 
главните водопроводни клонове, а след това второстепенните, като на първи етап ще се 
изпълнят Главните водопроводни клонове - 4 броя с тръби ПЕВП ф.200 до ф.90. На втори 

етап ще се изпълнят второстепенните клонове – 32броя с ПЕВП ф.90. Описани са 
транспорт, товарене, разтоварване, складиране, монтаж, изпитване - което ще се извърши 

на 2 етапа - предварително и основно, как ще се осъществява контрола по време на 
строителния процес. 2. Ключови моменти при управлението на изпълнението на 
строително монтажните дейностти. Правилното подреждане и управление на отделните 
процеси, гарантира ефективното управление на процесите и сроковете на изпълнение и 

предотвратява възможни закъснения на даден етап, а от там и на целият срок на договора. 
Предварителното планиране за следващият етап и спазването на последователността на 
етапите ще гарантира навременното изпълнение на всяка дейност, а от там и на целият 
договор. Участникът е описал следните етапи: I. иницииране – състои се  от процеси по 
подготовка и оторизация на договора; II. планиране – състои се от извършване на подробни 

прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по 
изпълнение на поръчката, като тук са включени: Планиране на етапите; Планиране 
конкретното изпълнение на задачите. От етапите следва да бъдат изведени конкретните 
задачи. Същите следва да бъдат конкретно дефинирани и разделени на по - малки по обхват 
компоненти и подзадачи, които ще бъдат съгласувани времево и с оглед на 
взаимообвързаността им. Така ще се постигне по - доброто им координиране и ясна 
проследимост в последователността им; Планиране на ресурсите; Планиране управлението 

на риска; Планиране на качеството; Планиране на комуникациите; Планиране на 
организацията; Планиране на доставките; Планиране начина на отчитане; III. етап на 
одобряване и съгласуване - този етап се състои от дейности и процедури по одобряване и 

съгласуване на разработените документи от страна на строителя; IV. стартиране на 
същинското строителство - този етап включва следните видове дейности, разделени 

условно в етапи и под етапи: 1. Подготовителни работи и мобилизация на ресурсите. 2. 

Временно строителство; V. етап на демобилизация на ресурсите - този етап се състои от 
дейности и процедури по демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на 
строителната площадка, премахване и извозване на временните/помощни съоръжения. 
Рекултивация на засегнатия терен. VI. етап на окончателно отчитане, съставяне на акт. 
обр.15; VII. гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството. 
Като постоянни съпътстващи дейности във всеки един етап  участника е отбелязал, че са 
заложени: мерки по ЗБУТ; мерки по опазване на околната среда /в т.ч и регулярно 

сметосъбиране в района на строителната площадка/; контрол по качеството на влаганите 
материали и изпълнението; спазване и при необходимост актуализиране плана за 
управление на проекта; изготвяне на отчетни документи, актове и протоколи по време на 
строителството; комуникационни и координационни мероприятия, мерки за 
популяризиране и публичност съгласно изискванията на програмата; уведомяване 
жителите и посетителите на населеното място за местата, на които ще се извършват СМР, 

както и периoда на извършване на строителните дейности/стр.21-27/. 3. Организация, начин 

и последователност на изпълнение на предвижданите дейности. Участникът предвижда  



поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на отделни работни участъци по 

трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., което да позволи паралелното 

започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това работни участъци. Така 
избраният модел на организация и изпълнение е показан  в линейния график. Етапите при 

строителния проект могат да се осъществяват последователно при традиционния подход 

или могат да се застъпват по време в различни степени. Участникът разглежда три етапа: 
етап 1: Подготвителни дейности; етап 2: Строителство; етап 3: Пуск и реализация. 
Технологична последователност на строителните дейности. Участникът е изложил девет 
аргумента, относно приетата и предложена технологична последователност. Етапи за 
изпълнение на поръчката са взаимно обвързани. Следва описание на дейностите в тяхната 
технологична последователност и начини на изпълнение /подготвителни работи и 

мобилизация на ресурсите, като са приложени  схеми за временната организация на 
пътното движение на с.Карагеоргиево, транспорт, товарене, разтоварване; разваляне на 
асфалтова, бетонова настилка; фрезоване на съществуваща бетонова настилка; земно 

насипни и изкопни работи; отводняване; полагане на тръби; конструктивни работи 

включващи кофражни, армировачни  и бетонови; изпитване на тръбопроводите; обратни 

насипи; асфалтови работи. Дадени са предложения за схеми на временна организация на 
пътното движение /стр.28-66/. 4. Мерки и начини за осигуряване на качество. Описание на 
контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. 
Участникът е  изложил предвидените методи на контрол, като контролът на процесите 
включва: контрол на техническата документация; контрол на влаганите материали и 

окомплектовки; контрол на ресурсите; контрол на работната среда; контрол на параметрите 
на процесите; контрол на специалните процеси; контрол на идентификацията; контрол на 
документирането. Контролът на техническата документация се извършва още при 

започване на обекта и през цялото време от Ръководител на екипа /РЕ/ и Зам. ръководител 

на екипа /ЗРЕ/,  /Техническия ръководител /ТР/. Контролът на процесите се извършва: чрез 
самоконтрол от изпълнителите; контрол от Ръководителя на обекта /РО/ и Техническия 
ръководител /ТР/; периодичен контрол от Отговорника по качество; контрол от 
Строителния надзор; контрол от Проектанта контрол от Възложителя. Участникът 
подробно описва как ще се осъществява контрола, приложимата законова уредба, 
изискванията към материалите, описание на техниката основно приложение по видовете 
дейности, технически характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени 

в проекта, организация на изпълнение на поръчката и др./стр.66-87/. 5. Организация, 
отговорности и задължения на инженерно - техническия състав. Като основни фактори, за  
избора на организация и подход участника отбелязва: Изключително богатия опит на  
експерти в изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ВиК мрежи и 

съоръжения; Квалификацията на техническия персонал (експерти); Използването на 
иновативни методи и технологии; Модерна механизация с висока производителност. 
Изпълнението на поръчката, както и организацията условно са разделени на три етапа: 
подготвителен етап; основен етап (строителен); довършителен етап. Всички СМР по 
изпълнение на обекта ще се извършват като се избягва или при невъзможност за това се 
свежда до минимум прекъсването на движението на пътни превозни средства. При крайна 
необходимост движението ще бъде прекъснато само в участъка на изпълнение на 
строителните работи, като ще бъде въведена временна организация на движението в 
съответния участък. Участникът е декларирал, че продължителността и последователността 
на всички видове дейности, предмет на поръчката, както и обезпечеността им с хора и 

машини и тяхното разпределение е съобразено със срока на изпълнение на съответната 
дейност и са представени в таблица. Ще се използва ротационния  принцип на работа - 

наличие на достатъчен брой работници, които да се сменят, така че да бъдат осигурени 

необходимите почивки за всеки един работник и да бъде осигурен непрекъснат режим на 
работа (с изключение на нощно време и дни с изключително неблагоприятни атмосферни 

условия). Механизацията ще е съвременна ще бъде минимизиран необходимия ръчен труд. 



Преди започване на едновременни строителни дейности за повече от един от участъците 
включени в проекта, Длъжностното лице по безопасност и здраве за целият обект 
координира съгласуването на плановете за безопасност и здраве за отделните участъци и 

изработването на комплексен график. Изпълнението на строежа ще бъде в съответствие с 
Техническата спецификация, както и с правилата за изпълнение на СМР и мерките за 
опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка. Експертния състав за 
изпълнение на строителството се състои от Главен ръководител обект, Технически 

ръководител обект, инженер Геодезист и Координатор ЗБУТ. Допълнително за 
обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на проекта ще бъдат 
привлечени да съдействат: Отговорник качество, строителен инженер с подходяща 
квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник строителна 
механизация и автотранспорт. Участникът е дал седем строителни звена /бригади/ 

специализирани по отделните видове СМР, с броя на работниците, а именно; Бригада 1 

ВиК - 12 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - Конструкции - 6 бр; Бригада 4 - Обща - 12 

бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Пътна - 9 бр.; Бригада 7 - Взривни дейности - 3 бр. 

Участникът декларира максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР 76 

бр.Таблично на стр. 96 е дадено разпределението на изпълнителския състав и 

механизацията по видове СМР. Следва подробно описание на отговорностите на 
ръководния екип на предвидените етапи и дейности. Описана е последователността от 
мероприятия във връзка с предложения организационен метод. 6. Обосноваване на 
възлагането на отделните задачи от експертния екип на работниците. Възлагането на 
задачите на работниците ще става на основание на: действащото законодателство; проекта 
и количествените сметки; действащите трудови договори на работниците; длъжностните 
характеристики на ръководителите и работниците; вътрешно-фирмените правила за 
формиране на работната заплата.Специалистът по контрола на качеството и Координаторът 
по здравословни и безопасни условия на труд са функционални специалисти. Те осигуряват 
методическо ръководство по своето направление, изпълнение специализирани задачи, 

контрол на дейностите и действията на производствените единици. Възлагането на 
задачите на работниците се извършва само и единствено от непосредствените и преките 
ръководители - ръководител на звеното/работния екип, технически ръководител. 7.Методи 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя. Комуникацията на Изпълнителя с 
Възложителя ще бъде постоянна по време на целия цикъл на изпълнението на 
строителството. Връзката на Изпълнителя с Възложителя ще бъде през 
Консултанта/строителния надзор, с изключение на предвидените срещи, на които ще 
присъстват всички заинтересовани страни. Комуникацията с Възложителя, проектанта и 

строителния надзор ще се извършва писмено. Документите ще се изпращат по факс или 

куриер. Те се подписват от Ръководителя на екипа. В офиса на Изпълнителя постоянно ще 
присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава кореспонденция. От 
този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се предават и в оригинал 
срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспонденция с Възложителя и Консултанта ще 
бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени правила и процедури за водене на 
деловодството на фирмата и в частност на проекта. Напредъкът на работите ще се отразява 
с изготвянето на отчети. Форматът, съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат 
уточнени с Консултанта упълномощен да подписва документи от страна на Изпълнителя е 
единствено Ръководителя на екипа. Той комуникира с Възложителя. Комуникацията на 
Изпълнителя с Възложителя ще бъде постоянна по време на целия цикъл на изпълнението 
на строителството и ще се осъществява чрез Ръководителя на екипа, който  ще е пряко 
отговорен за комуникацията между Изпълнителя и Възложителя. Външната 
организационна линия на комуникация между Ръководител на обекта и Възложителя ще 
протичат през целия период на строителството. Тясната координация между екипа на 
Възложителя и Ръководителя на екипа ще благоприятстват за качественото изпълнение на 
строителството на обекта. 8.Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 



екипа от експерти, които обосновават качественото изпълнение на поръчката и 

допълнителни мерки. Ще бъдат предприети конкретни мерки, с цел непрекъснат контрол 
на качеството по време на строителството. Основните направления на тази дейност са: 
Входящ контрол - Извършване на входящ контрол на строителни материали. Вземане на 
проби при производството и на място при полагане, за установяване съответствието на 
физико - механичните показатели в лабораторни условия; Операционен и текущ 

технологичен контрол - Текущ контрол за установяване на съответствието на влагането в 
обектите на строителните материали и изделия с проектните и технологични изисквания, 
както и спазването на действащите нормативни изисквания за строителство и качество на 
изпълнението; Приемателен контрол - Издаване на протоколи за установяване на 
качеството на изпълнените строителни работи и потвърждаване на данните от 
лабораторните изпитания. Подробно са разписани как ще се осъществяват дейностите по 
контрола и от кого ще се осъществяват, както са дадени и правата, отговорностите и 

задълженията им /стр.130-145/. 9. За опазване на пожарната безопасност на строежа 
Участника е дал план и мерки  за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 
евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Описани са 16 по 
важни  правила, норми и мероприятия, какви мерки ще бъдат съблюдавани за  ЗБУТ при 

земни работи, при пологане на водопровод по метода УХС, при работа с битумни и 

асфалтови смеси, при работа с пътностроителни машини и др. /стр.145-163/. 10.Контрол по 
качеството па влаганите материали. Доставките на всички материали, необходими за 
изпълнение на строително -  монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Доставките 
на материали ще се извършват с транспорт на фирмите доставчици или собствен транспорт. 
Разтоварването и складирането на материалите се извършва на предварително 
обозначените за това места. Изпълнителят ще съгласува предварително с Възложителя 
всички влагани в строителството материали, елементи, изделия и др. подобни. Всички 

материали, които ще бъдат вложени в строежите ще са придружени със съответните 
сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се 
допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани 

и заменяни с подходящи. Възложителят и Строителният надзор, осъществяващ строителен 

надзор, както и упълномощени от тях лица, могат по всяко време да инспектират работите, 
да контролират технологията на изпълнението и доставените и влагани в строителството 
материали. Участника е изброил 40 мерки, които ще бъдат съблюдавани във връзка с 
осигуряване качеството на влаганите материали и на извършване на СМР /стр.163-170/. 11. 

Като мерки за намаляване на затрудненията и информиране на жителите и гостите на града 
при изпълнение на СМР участника е описал  мерки като например: Предварително ще се 
информира обществеността за районите на работа със поставяне на знаци, указателни 

табели, маркировка, предупредителни светлини и посредством средствата за масово 

осведомяване, в жилищните сгради и кръстовищата в района, поставяне на уведомления на 
информационните табла в хранителните магазини, кметството, читалището и местата, 
които ежедневно се посещават от най - много хора; Намаляване емисиите прах и шум, в 
следствие на дейностите от извършване на СМР по частите от обекта; Предварително ще се 
планира и огласи организацията на трафика в района на дейностите посредством временна 
организация на движението; Поставяне на информационни табели, на предварително 
одобрени от Възложителя места, за предстоящото започване и приключване на 
строителството и временната организация на движението в различните части на 
строителната площадка, дни преди реалното започване на работа; Ще се разработят 
предложения за обходни маршрути и т.н. 12. План за организация по изпълнение на 
мерките за опазването на околната среда. Критерии за опазване на околната среда. В тази 

част са посочени конкретните елементи от компонента опазване на околната среда и мерки 



(предвидените мероприятия) за опазване на околната среда, като осигуряване на химически 

тоалетни и постоянното им обслужване; Осигуряване събирането и извозването на 
битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на 
строителната площадка; Транспортиране и депониране по екологично безопасен начин на 
твърдите отпадъци от строителната дейност на регламентирани депа и др. В табличен вид 

са дадени екологичните аспекти, които участника ще се стреми да бъдат подобрени 

относно шумово замърсяване, вибрации, производство и управление на опасно отпадъци, 

на инертни отпадъци, засягане на водоизточници и подземни води, замърсяване на 
атмосферата и др. /стр.175-195/. 13. Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка. 1. Времеви фактори: 

Забава при започване на строителните работи и формите  на проявление. Мерки за 
предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от 
факторите, вероятност от възникване и степен на влияние. 2. дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнение на договора; 3. Отклоненя от представения линеен график;       
4. неблагоприятни валежни и температурни условия;  5. неспазване на крайния за 
изпълнени по независещи от изпълнителя причини. За всеки един е даден вероятност от 
възникване  и степен на влияние и мерки за предотвратяване  и намаляване на 
въздействието /стр.195- 205/. В таблица e представена технологичната последователност и 

взаимообвързаност на предвидените за изпълнение СМР, като за всяка дейност е посочено 

описание на строително- монтажните работи, единична мярка, к - во, 

продължителност/срок, начало - край, необходимата механизация. Посочени са обходните 
маршрути. Дадени са техническите характеристики и изпитване на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа /стр.205-211/. 

Линейния график за изпълнение на поръчката съдържа изискуемите реквизити на 
документацията.  

 

Мотиви 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то 
отговаря на предварително обявените условия.  

Комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря  на 
предварително обявените изисквания и обезпечават качественото изпълнение на поръчката. 
Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта  
вх. № 92-Ф-217/20.02.2019 год. с тях, поради което допуска участника до оценка на 
техническо предложение. 

 

4. Участник № 5 „Статус Енерджи” ДЗЗД, с оферта  вх. № 92-Ф-218/20.02.2019 год. 

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение 
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

4.1.Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 358 (триста 
петдесет и осем) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

4.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем години/. 



4.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 2 (два) /календарни дни/, считано от датата на получаване 
им в писмен вид от Възложителя. 

 

Приложени са:  
1. Технологичната последователност и срок за изпълнение и организация за 

изпълнение на поръчката. 
2. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. 
 

  Кратко описание на Технологична последователност и срокове за изпълнение и 

организация за изпълнение на поръчката  на участника, както следва: 

I.Технологична последователност и срокове за изпълнение. За всички дейности за 
изпълнение на дейностите на СМР от техническата спецификация в табличен вид са дадени 

мярка, количество, срок за изпълнение. Като втора точка участникът е представил 

технологичното  описание на СМР, а имено  изкопи в земни почви /като преди това, ще се 
извърши подготовка на трасето/, както и разваляне на пътната настилка, подготовка на 
площадки за депониране на изкопаната маса, подготовка на площадки за складиране на 
тръби, материали и др. /технологията за полагането на тръбите, контрол на изпълнението и 

изпитания/, направа на водна проба, където изпитването ще се извърши по участъци 

съгласно указанията на проекта и строителния надзор, изпитателно налягане, дезинфекция 
на водопроводите, засипване на изкопа, монтиране на спирателни кранове, 
противопожарни хидранти, кофражни и укрепителни работи, армировъчни работи, 

бетонови работи, засипване и уплътняване, асфалтобетонно покритие. За тези дейности са 
дадени общи изисквания по изпълнението, контрол на изпълнението, нормативните 
документи отнасящи се за съответната дейност. В т.3 методи и начини за предварително 
информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на 
трафика на строителната механизация, в табличен вид са дадени обхват и предмет на 
мярката като например осигуряване на достатъчна информация на преминаващите, 
постоянно и временно пребиваващи граждани в обхвата на работите, сигнализация, 
продължаваща комуникация с власти и граждани и др., текущо прилагане на мярката 
предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както 
и допълнителни методи и начини, извън базовите, спиране на водоснабдяването, 

електроснабдяването, ограничаване на въздействията от механизацията. В т.4 са 
представени конкретни обходни маршрути и мерки за избягване на ненужното паркиране и 

струпване на строителна механизация. Участникът е разделил обекта условно на три 

подетапа. За да се избегне неудобството и затрудненията при придвижването на граждани и 

автомобили, ще бъдат направени временни технологични подходи, които ще облекчат 
транспортните процеси. За всеки подетап са представени  обходни маршрути за движение в 
схематичен вид, като за последния условен подетап обхващащ почти всички улици в селото 

обходните маршрути ще бъдат в зависимост от участъка, в който се извършват СМР. В т.5 

за нженерно - техническия състав ръководител проект; технически ръководител; експерт 
контрол по качеството; длъжностното лизе по ПБЗ са дадени работните задължения, както 
и всички други дейности, които ще изпълняват. Операторите и работещите, на които е 
възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или 

строително - монтажни пистолети ще спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите 
за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или 

инструменти. Следва организационна схема с взаимовръзки. Според участника наличието 

на строго определена организационна структура обуславя възможността за по-добра 
ефективност при работа по поставените задачи.  Организационната схема с взаимовръзки е 
дадена таблично с колони  видове дейности и мероприятия за осъществяване на 
строителните работи в съответствие със изискванията на Наредба 2 за ЗБУТ, отговорник, 
срок, забележка. В т.6 е представил обезпеченост на екипите /подготвитлни работи; пътно 



асфалтови работи; бетонови рабти; ВиК монтажници/ със съответната механизация и 

оборудване за съответната дейност от СМР. В т.7  участникът е описал методи, техники и 

начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната 
среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебната, пътна и др. 
инфраструктура, депониране на отпадъци). Дадени са също така  мерки за защита от 
замърсяване на въздуха и шумoизолация мерки относно изхвърлянето на вредни вещества 
за опазване на водите, почвите и въздуха, мерки по опазване от замърсяване на почвата от 
строителни и битови отпадъци, мерки, относно събирането и извозването на отпадъци, 

недопускане замърсяване на уличната мрежа при внасяне и изнасяне на строителните 
отпадъци до и от строителната площадка, програма за управление на строителните 
отпадъци, обхващаща периода на  строителството. 

II. Организация за изпълнение на поръчката:  
В т.1 участникът разглежда два организационни етапа: първи етап – подготовка на 

площадката и втори етап – изпълнение на СМР, като участника е определил осем 

преимущества на настоящето предложение. Първи етап – подготовка на площадката, преди 

започване на строежа на обекта задължително ще се извършат подготвителни мероприятия 
/описани са десет/, които ще гарантират успешното изпълнение и безопасната дейност по 
време на извършване на строително - монтажните работи. Изпълнението на СМР на всеки 

от подобектите ще се предхожда от мобилизационен период или време за транспортиране 
на строителната механизация на обекта. Подходът към строителната площадка се 
предвижда да се осъществява  с директен достъп по съществуващи улици, които са широки 

и удобни, като бъде избран най-кратък маршрут за механизацията и товарните превозни 

средства. Организацията за мобилизиране на бригадите, които ще работят на обекта, ще се 
извърши съгласно вътрешни правилници за работа на Изпълнителя. Втори етап – 

изпълнение на СМР. Тук участника е дал доставка на материалите, строителните материали 

ще се доставят своевременно от складовете на строителя и ще се влагат направо в местата, 
за които са предназначени, или ще се съхраняват с междинно складиране. Откритите 
складови площи ще са съобразени с размерите на строителната площадка строителните 
материали ще се доставят своевременно от складове и ще се влагат направо в местата, за 
които са предназначени, или ще се съхраняват с междинно складиране. Описани са също 

така начините на съхранение и транспортиране на материалите, подход за доставка на 
бетонови смеси и строителни разтвори,  контролът при приготвянето им, транспорта и 

полагането на строителните разтвори, извозването и депонирането на излишни скални и 

земни маси и строителни отпадъци, подход за доставка на бетонови смеси и строителни 

разтвори. В т.2 организация на работата на инженерно - техническия (ръководен) състав - 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти. 

Комуникационните връзки между екипа на проекта са: Вертикални, напр. ръководител на 
екипа – ключови експерти и хоризонтални, напр. между организационните експерти, между 
техническите експерти и т.н. Екипът ще провежда редовни седмични срещи за отчитане и 

обсъждане на напредъка с акцент върху вземане на решения. Други основни средства за 
комуникация ще бъдат уеб базирана платформа, паметни бележки, телефонни обаждания, 
ел. поща, skype. Комуникацията между Възложител и Изпълнител се осъществява на ниво 

Ръководител на екипа от страна на Изпълнителя и представители на Възложителя, по 
модела 1 Point of contact (едно лице за контакт). Взаимодействие и координация с 
Възложителя и заинтересованите страни, ще се осъществи по следните начини: провеждане 
на текущи срещи между Изпълнителя и Възложителя; официална кореспонденция, 
представена на ръка; кореспонденция, изпратена по факс и/или ел. поща. Ръководителят на 
екипа на Дружеството ще носи основната отговорност за цялостната координация и 

взаимодействие с Възложителя и всички останали заинтересовани страни. При 

изпълнението на строителството ще се приложи интегриран модел за управление, който 
гарантира постигане на целите и очакваните резултати с високо качество. Този модел е 
показан схематично със следните компоненти: планиране; взаимодействие и координация с 



Възложителя и заинтересованите страни: организационна схема за изпълнение на 
поръчката; координация между Авторски надзор и Строител; Координация със строителния 
надзор. В т.3 Участника е разгледал ресурсната обезпеченост на всяка от работите, 
включени в предмета на поръчката, съобразно описаната технология на изпълнение на 
съответната работа, като е представил разпределението на дейностите по експерти, ресурси 

(материали, механизация и работници). В съответствие с ЛКГ и нормите в строителството, 

вида, квалификацията и броя на работниците за всеки вид СМР /дадена таблица с описание 
на СМР, съотвтно с  мярка, количество, срок, часове, норма време/. За всеки вид СМР, 

включена в предмета на поръчката, на база предварителни видове и количества дейности, 

разходните норми и опита натрупан при изпълнение на сходни обекти са определени 

прогнозните видове и количества строителни машини, автотранспортни средства и ръчни 

електроинструменти. В т.4 са представени Техническите характеристики на основните 
материали.  Качеството и типа на всички строителни материали, които ще бъдат вложени  в 
строежа, ще бъдат  оценени в съответствие съгласно Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще 
са придружени с „Декларация за съответствиие”. Задължително ще се осигури 

съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Ще се извърши 

визуална проверка и ще се проверяват документите по доставките, както и други, свързани 

с това дейности. При евентуално съмнение за несъответствие ще бъдат подложени на 
изпитване в съответните строителни лаборатории. При констатиране на наличие на 
материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и 

действащите стандарти, те ще се отстраняват незабавно от обекта. Материалите ще се 
съхраняват и опазват по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на 
техническите им характеристики. За всички посочени стандарти ще се прилагат 
съответните последни издания. При изпълнение, документиране и приемане на строително 
– монтажните работи ще се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна 
уредба. Всички Доставчици са оценени и одобрени според тяхната способност да доставят 
продукт - услуга в съответствие с изискванията на Възложителя. т.5 Участникът е 
представил Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 
планираната организация – предложени са мерки за избягване и предотвратяване на 
затрудненията при възникване. 
 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
1. В представената Технологичната последователност и  организация за изпълнение 

на поръчката  участника е наименовал т.3 методи и начини за предварително информиране 
на обществеността …, но не е предложил конкретните методи и начини за предварително 
информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на 
трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.  

Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които:…… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, ченепълнотата в технологична последователност  представлява 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 



случай, констатираната липса в технологична последователност  не може да бъде 
отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представената към техническо предложение технологична 
последователност  не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана.   
 2. В представения линеен график участникът НЕ е предвидил подписване на Акт 
образец 15, въпреки изричните указания на възложителя.  В представеното Приложение № 

2 - Техническо предложение  участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 
358 календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 2а за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на 
Акт образец 15 за обекта.  Представеният линеен график е без край. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, 

дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се 

отстранява.   

Комисията счита, че непълнотата в линейния график представлява съществен порок 
в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, чрез 
изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираната липса в линейния график не може да бъде отстранено посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представеният към техническо предложение Линеен график не отговаря на изискванията 
на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана. В този 

смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 

год. на КЗК). От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между 
декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и не 
обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за 
отстраняването на участника от процедурата. 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„Статус енерджи“ ДЗЗД , с оферта  вх. №92-Ф-218/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 

 

5. Участник № 6 „ВВМ Айтос 2019” ДЗЗД, с оферта  вх. № 92-Ф-221/20.02.2019 год. 

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение 
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 



приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

5.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 360 (триста 
шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

5.2.  Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем години/. 

5.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 1(един) /календарни дни/, считано от датата на получаване 
им в писмен вид от Възложителя. 

 

 Приложени са:  
 1. Строителна програма - Приложение № 1; 

 2. Линеен график за изпълнение на поръчката - Приложение № 2; 

 3. Диаграми на работната ръка и механизация - Приложение № 2-1;  

  

  Кратко описание на Строителна програма  на участника, както следва: 

 I.Технологична последователност и срокове за изпълнение. В т.1 Участникът  е 
описал технологичната последователност на изпълнение както следва: Временна 
организация на движението; чрез шурфове ще се констатира точното местоположение на 
други елементи от техническата инфраструктура след обозначаване от експлоатационните 
им дружества; трасиране на работния участък – водопроводен клон, водопроводни 

отклонения, местата на арматурите; извършване на подготвителните работи за изпълнение 
на изкопите: изрязване на асфалтовата настилка, осигуряване на обезопасена строителна 
площадка и др.; изкопни работи – като линейно изпълнение паралелно с направа на 
обезопасителни огради, монтаж на пасарелки и др.; Подготовка на основата на изкопа и 

полагане на пясъчна подложка; Изпълнение на водопровода – монтаж на арматури и 

връзки; Изпитване за водоплътност, дезинфекция и промиване на готовия участък; 
Засипване на траншеята по предписаната технология, паралелно с полагане на детекторна и 

сигнална ленти; етапите на изпълнение се делят на: засипване преди изпитванеи засипване 
след изпитване; Възстановяване на пътната настилка В т.2 е описал технологичен подход, 

който започва със подготовка на стоителството, като е представил, примерен строително 
ситуационен план на временно строително селище, доставка на строителни материали, 

геодезическо трасиране. Складовите площи ще бъдат разположени така, че да се осигурява 
достатъчно място за придвижване на транспортната и подемна техника за товаро - 

разтоварните дейности и осигуряване на евакуационни проходи с размери, съгласно ПБЗ. 

Следва  описание на  изпълнение на строително-монтажни работи в следната 
последователност: строителна площадка за изграждане на линейни съоръжения – 

водопроводна мрежа, дейности по изпълнение на строително - монтажните работи за 
реконструкция на водопровод, подготвителни работи, рязане и разрушаване на асфалтова 
настилка, изкопни работи, монтаж на спирателни кранове, опорни блокчета в хоризонтални 

чупки, тройници и затапвания, монтажни работи на водопроводи тръби, изпълнение на 
сградни водопроводни отклонения, монтаж на надземен пожарен хидрант и СК, изграждане 
на шахти, изпитвания и дезинфекция, изпълнение на обратни насипи, възстановяване на 
настилките, кофражни работи, бетонови работи,въвеждане на обекта в експлоатация.За 
описаните строително монтажни работи е дадена  и технологията на изпълнение. При 

извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо проникване 
на вода, техническият ръководител ще предвиди необходимите мерки (включително 
аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно 

наводняване и осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата.  В т.3 участникът е 
представил, срокове и ресурси за изпълнение на поръчката – като срок е представил 360 

дни. В табличен вид е описал графика на изпълнение на поръчката на СМР , като са дадени  



дейност, ед. мярка, количество, продължителност с начало и край. Следва  описание на 
предвидените  ресурси за изпълнение на поръчката. Отново в табличен са показани 

необходимият брой работници за всеки един вид СМР, като съотвтно за всяка дейност 
отново са дадени ед. мярка, количество, работници, а времевото им разпределение е 
отразено  в диаграмата на работната ръка. В следващата таблица е показал необходимият 
вид и брой механизация за всеки един вид СМР. Времевото им разпределение е отразил в 
диаграмите на механизацията. Участникът е представил материалите които, ще използва, 
като е дал вид на материала, търговско наименование, производител,  доставчик,  
технически и качествени характеристики на материала. В т.4 участникът е описал 

организацията на работа във йерархична структура на управление на обекта и  е представил 
схема. За реализиране на обществената поръчка Изпълнителят предвижда следният екип от 
специалисти, които да организират, ръководят и контролират изпълнението и, а именно: 
Ръководител на обекта; Технически ръководител; експерт ПТО; Отговорник по контрол на 
качеството в строителството; Координатор по безопасност и здраве; Геодезист. Във II-ро 

римско е описал социални характеристики, свързани с изпълнението на договора, като е 
посочил мерки за отстраняването  или намаляването им, което включва: 1.Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително - монтажни работи. Ще се провежда разяснителна кампания сред живущите с 
информация за предстоящите работи, среща с обществеността за запознаване с работния 
график и етапите за изпълнение и поднесени извинения за причинените неудобства, които 

ще изпитват през периода на строителството. Предвидени са  мерки за публичност, като  на 
видно място, съгласувано с Строителния надзор и Общината ще се монтират 
информационни табели съгласно изискванията и табели съдържащи информация съгласно 

изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР. На срещи, обществеността и 

засегнатите участници в движението ще се информират за графика на строителството и 

поетапната промяна на организацията за движение, така че да се запознаят с предвидените 
алтернативни маршрути за движение. 2. Организиране на работния процес, така че да не се 
прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки и да не се 
налага ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. За облекчаване трафика 
внимателно са планирани транспортните графици и маршрутите на транспортните 
средства, които се съгласуват с Общината, като транспортните дейности, свързани с обекта, 
ще се изпълняват по натоварените участъци извън натоварените периоди на деня, а в 
пиковите часове по обходни маршрути. Ще се избягва ненужното паркиране на строителна 
техника, автосамосвали и складиране на оборудване и строителни материали извън 

границите на строителната площадка, а когато това се налага само след разрешение на 
Строителния надзор и съгласуване с Общината. Участникът е приложил схеми с конкретни 

обходни маршрути. 3. Затруднения от прекъсване на водоподаването. Където се налага 
преди да започнат СМР в даден участък, предварително ще се монтират временни 

водопроводи, до възстановяване на водоподаването по новоизградения водопровод. 4. 

Затруднения от замърсяване. Служителите на обекта ще бъдат подробно инструктирани за 
действия за ограничаване на замърсяването. 5. Затруднения от наднормено ниво на шум. 

Строителните дейности, при които се отделя шум в резултат от работа на машини и ръчен 

труд ще бъдат съобразени с разпоредбите на „Наредба за обществения ред”.  6. Други 

затруднения за местното население при изпълняване на СМР. Относно зеленината – 

растенията, храстите, цветята и обособената флора ще бъдат изключително внимателни и 

отговорни за нейното запазване и ненарушаване. Като в тези обособени части, където е 
необходимо ще се работи с по - лека и подвижна, маневрена и възможно най - подходяща 
техника и механизация, с която да намали до минимално нарушаването на околното еко 
равновесие. Специални мерки ще се предвидят за възстановяване на нарушените 
растителни видове, като се предвижда залесяване на засегнатите видове. В III-то Римско, 

участникът е представил мерки за навременно стартиране и оптимизиране на работиния 



процес, мерки срещу евентуално закъснение в сключването на договора, мерки срещу 
евентуално изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. В IV-то 

Римско, участникът е описал мерки по управление на качеството в следните точки: 1. 

Видове контрол на качеството/дадени са схеми за входящ контрол на продуктите доставени 

в складовете и на обекта, като ръководният екип и изпълнителните екипи са запознати и 

подробно инструктирани за прилагане на механизмите заложени в схемите. 2. Документи 

имащи отношение към системата за контрол на качеството; 3. Контрол на изпълнението на 
строително монтажните работи. След изпълнение на строително - монтажните работи, 

Изпълнителят организира контрол на извършените строително монтажни работи. 

Техническият ръководител уведомява Строителната лаборатория и Геодезиста, за 
изпълнения участък. Геодезист извършва проверка за допустими отклонения в нивата и 

линията на изпълнените работи спрямо проектните чертежи. Строителната лаборатория, 
извършва изпитания по действащи стандарти на изпълнените работи (постигнато ниво на 
уплътнение и др.). При липса на забележки, ще се изготвят документите отразяващи 

изпълнените работи – лабораторни изпитания, геодезични измервания. След което ПТО 

отделът изготвя по наредба № 3 от 31.07 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителство, протоколи за изпълнените работи. Отговорникът по качеството 
отбелязва в Дневника на обекта, изпълнената работа. 5.Структура за управление на 
качеството. Изпълнителят има въведена Система за управление на качеството (СУК), 

включваща внедрените стандарти: БДС EN ISO 9001:2015, система за околна среда и 

безопасни условия на труд ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007. Внедряването и 

изпълнението на плана за качество на проекта и на процедурите по проекта се извършва 
главно чрез вътрешни одити за качеството, доклади и анализи, касаещи начините за 
корекция и превантивни мерки за избягване на грешки. Разписани са отговорностите и 

пълномощята на отговорника по качеството. 6. Комуникация и координация. Тук са 
описани начините на комуникация между Строителя, Възложителя и останалите участници 

в строителния процес ще се извършват чрез работни срещи и официална кореспонденция. 
Във V-то Римско, са описани мерките по опазване на околната среда. Отрицателните 
въздействия по време на строителството са главно преки, временни (в рамките на 
строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект. Мерките, 
които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие върху 
растителния свят са: при извършване на строителните дейности да се ограничи до минимум 

унищожаването на растителните видове. За предотвратяване на повишената запрашеност 
при изпълнение на строителните работи ще се изпълняват всички изисквания на Наредба № 

1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

Запрашените и замърсени пътни и пешеходни настилки се почистват и оросяват, за да се 
предотврати запрашаването на атмосферния въздух. Мерките, които ще бъдат предприети, 

за да се смекчи/ограничи вредното въздействие върху повърхностните води са свързани с 
недопускането изхвърляне на изкопни земни маси на места, неодобрени от Общината; 
Използването на изправна строителна и транспортна техника за предотвратяване 
замърсяването на повърхностните води с нефтопродукти. Дадени са и Мерките, които 
следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие върху почвите. 
Подробно са описани мерките по осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труд. На строителната площадка ще се допускат до работа само работещи и други лица, 
които използват осигурените им лични предпазни средства и специални и работни облекла. 
Местата на изкопите ще се ограждат с подвижни огради и ще се сигнализират. 
Строителните отпадъци ще се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 
площадка. Строителните и монтажните работи в близост до откоси на изкопи ще се 
извършват след проверка от техническия ръководител за сигурността и обезопасяването 

им. При извършване на изкопните работи ще се предприемат допълнителни мерки за 
безопасност. На строителната площадката ще се оборудват противопожарни табла, с 



подходящи пожарогасителни средства и материали, съгласно Наредба № Iз-1971 за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 

телефон на ПБЗН, Гражданска защита и Бърза помощ. Определят се отговорници за 
действие при осигуряване на пожарна безопасност и боравене с пожарогасителното 

оборудване. Периодично се прави проверка на оборудването и се подменя това, с изтекъл 
срок на годност. VII.Мерки за управление на обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в организацията на строителната площадка. Тук Участникът е дал мерки за 
управление на следните рискове: Неблагоприятни метеорологични условия; Забавяне на 
срока за изпълнение на СМР, поради временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на изпълнителя или забавяне 
приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и 

консултанта, осъществяващ строителен надзор; Дефекти и лошо качество на изпълнените 
строително-монтажни работи. За всеки един от дефинираните рискове (критични точки) са 
разгледани:аспекти на проявлениеи и степен на влияние върху изпълнението на договора; 
мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването;мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване.  

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
1.В представения линеен график участникът е посочил:  подписването на Договора 

за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя и 

подписването на Протокол Образец 2а, че ще се извърши в един и същи ден. 

Съгласно правната норма на чл. 12. ал.1.  от проекта на договор „… договорът влиза 
в сила от датата на подписването му…”. В следващата ал. 2 е посочено: „Срок за 
изпълнение на строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на 
проекта е .......................(….словом…………) календарни дни, съгласно Техническото 

предложението за изпълнение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена на етап 

провеждане на процедурата за обществена поръчка.“ Участникът в Приложение № 2  е 
декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.  

 Комисията счита, че подписването на договора за изпълнение на обществената 
поръчка между Възложителя и Изпълнителя е  административен акт, които се извършва в 
различен ден. Докато подписването на Протокол Образец 2а е технически документ, 
съгласно  разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно 

издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се 
изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са 
описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на 
строителния процес, посредством съставянето на изисквания протокол 2а. Налага се 
извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на 
определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура.  
 Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или 

показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява. **Участник, който не представи Техническо предложение или то не 

отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата 

по възлагане на обществената поръчка. 

2. В представената строителна програма липсват аргументи за приетата  
технологична последователност на изпълнение. 

3. В представената строителна програма липсва/не е представена планираната 
организация на трафика на строителната механизация. 



Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които:…… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотите на строителната програма представляват 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 
случай, констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат отстранени 

посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото 
предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова 
разпоредба.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  
  Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД , с оферта  вх. № 92-Ф-221/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 

 

6. Участник № 7 „Водоканалстрой” ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-224/20.02.2019 год. 

е представил следните документи:  

 Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 
срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите. 
           6.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни  поръчката в срок от 360 (триста и 

шесдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 
           6.2.   Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем/ години.  

  6.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 10 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 
  

 Приложени са:  
1. Строителна  програма – Приложение № 1. 

2. Линеен график за изпълнение на поръчката с диаграми на работната ръка и 

механизация. 
 

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва: 

В точка А. участникът е представил 1.Описание на предмета на поръчката: 
съществуващо водоснабдяване; бъдещо водоснабдяване. 2. Обща част - При изпълнение на 
поръчката участника ще  се ръководи от следните принципи: ориентираност към 

клиентите; силно ръководство; ангажираност на персонала; подход, ориентиран към 

процесите; системен подход на управление: непрекъснато подобряване на качеството; 

обективен подход при вземане на решения; взаимно - изгодни връзки с доставчиците. 



Дейностите ще  изпълнят  за 360 календарни дни. Като срокът за изпълнение на 
строителството започва да тече от датата на подписване на Протокол образец № 2 и 2а и е 
до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15. 3. Организация на изпълнението на 
строежа - генералния подход за изпълнение обекта на поръчката, включва разделяне на 
строителния обект на отделни под-обекти за изпълнение. Реализацията за изпълнение на 
целия обект включва три основни етапа на изпълнение за всяка фаза на проекта: Етап I - 

Подготвителни дейности; Етап II – Изпълнение; Етап III – Отчитане и предаване на обекта. 
Участника ще обособи специализирани екипи изпълняващи  еднотипните работи. Всеки  

екип ще е  обезпечен с необходимата механизация и оборудване. Основните методи, които 
ще бъдат приложени за изпълнение на основната цел  са: метод на последователно 
изпълнение на строителните процеси; метод на паралелното изпълнение на част от 
строителните процеси  при изпълнението на всяка фаза; метод на изпреварващо изпълнение 
на някой СМР; метод на поточното изпълнение на строителните работи. При реализацията 
на проекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано и трите метода, като 

участникът е описал как ще бъдат прилагани. В изпълнението на настоящия обект 
участника предвижда да използва /където е възможно/ така наречения „пионерен“ метод на 
изпълнение / участъка, в които са изпълнени изкопи в началото на даден работен ден, до 
вечерта да са изпълнени предвидените СМР – изкопа е запълнен /. Прилагането на този 

метод ще способства от една страна за съкращаване сроковете на изпълнение от друга 
свежда рисковете от злополуки при изкопни работи до минимум. Участникът е отразил, че 
последователността на изпълняваните работи е представена в приложения индикативен 

линеен календарен график.  Екипът, който е завършил работа по даден участък се 
премества на друг участък, за да освободи фронт за работа на екипа, който ще изпълнява 
следващия вид работа. Предвидено е необходимото време за изпълнение на конкретния 
участък, както и технологичното време за осигуряване на фронт за изпълнение на 
последващото СМР, в случай, че такова е необходимо. В координационен план се 
предвижда едновременното изпълнение на еднакви по тип строителни работи с посочен 

голям среден брой работници. Този поточен принцип (прилагане едновременно на метод на 
последователно и едновременно изпълнение) е възможен за прилагане на отделните под - 

етапи поради големите дължини на участъците и възможността за свободен подход към 

отделните под - участъци от различните звена. По този начин значително се скращава 
времето за изпълнение. Предимствата, а именно последователното и равномерно 

разгръщане на строителните и монтажни работи и последователното завършване на 
отделните участъци и съоръжения, равномерно използване на материално – техническите 
ресурси, подобряване и специализация на производствените групи, подобряване на 
оперативното ръководство чрез контролирането на сравнително не големи участъци и 

възможността за съкращаване на срока за изпълнение на строителството. Приложените към 

настоящата тръжна процедура календарни планове обхващат всички участъци /както и 

илюстрация на изпълнението на под - етапи/, включени в проекта по видове работи, които 
се изпълняват на тях. Посочен е реда за разгръщане на строителството и последователното 

завършване на под - обектите. Участникът е описал подготвителните дейности преди 

започване на строителството, а именно организационно административни, технически, 

организация на строителната площадка. Следва фаза – I  дейности, под-дейности и 

последователност на изпълнение: Подготвителни дейности /изброени са 12 дейности/; 

Изпълнение с посочена технологична последователност на строителните процеси: 

Трасиране на работните участъци; Разваляне на съществуващите настилки;  Извозване на 
строителните отпадъци; Изкопни работи и извозване на излишните земни маси; 

Подравняване дъното на изкопа и полагане на пясъчната подложка; Доставка и полагане на 
тръби, фасонни части и арматури; Изпитване; Доставка и обратно засипване с подходящ 

материал и уплътняване; Изпитване; Дезинфекция; Възстановяване на настилките 
предвидени в количествените сметки; Съставяне на актове и протоколи съгласно 
националното законодателство по време на цялото строителство; Предаване на 



изпълнените СМР на Възложителя; Отчитане и предаване на обекта; почистване на 
строителната площадка; Отстраняване на забележки  след констативен протокол Акт 15. В 

т.4. е представил организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. В 

организация на работата, участника е описал основните принципи на управление, 
организация на трудовите ресурси, като е  даден  ръководения  екип със съответните  
функции и  задължения на всеки един. Ще бъдат  създадени   комплексни екипи 

окомплектовани с необходимата механизация и инструменти. Всеки основен екип ще 
работи и отговаря за отделните работи и ще се ръководи от Технически ръководител, а 
екип 4, който ще изгражда СВО ще се ръководи от отговорник звено. Дадена е и схема на 
организационната структура. С оглед големия обем на СМР и с цел спазване на сроковете 
за изпълнение ще бъдат  сформирани  пет основни екипа и един спомагателен екип за 
изграждане на СВО. Екип 1, 2 и 3 ще изпълняват всички необходими СМР за изграждане на 
главните клонове, тласкателя  и второстепенните клонове, а отделен екип 5 ще бъде 
сформиран за възстановяване на пътните настилки разрушени по време на строителството. 

За всеки един от екипите е дадена механизацията и персонала, а също така  и дейностите, с 
които ще бъде ангажиран /стр.25-29/. Участникът е декларирал, че  в предложения срок за 
изпълнение от 360 календарни дни е  предвидил достатъчно дни, които да компенсират 
спирането на работите поради лоши метеоролични условия. Описани са допълнителни 

мероприятия при организиране на строителни процес, временна организация на 
движението и общи условия за изпълнение на ВОД. Дадена е типова схеа за дадена 
организация на движението с дължина на участъка до 50м., примерна схема на местата на 
строителната площадка, на които има специфични рискове, примерна схема на местата на 
строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители. 

Участникът е дал единадесет  мерки, които са педвидени за намаляване дискомфорта на 
местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности, като например: 

ограждане на строителния обект с ограда с цел недопускане на преминаване на хора през 
местата на изкопи и други опасни места; осигуряване на временни огради, знаци, 

сигнализация отклоняваща движението на хора от строителния обект за целия период на 
изпълнение на СМР; доставка на основните материали дирекно на обекта в количества 
необходими за работа в съответния ден /и 1-2 дни напред/, което значително намалява 
площите орагичени за достъп и използване от жителите ( не са необходими големи 

складови площи на строителната площадка), ежедневно почистване на строителната 
площадка и извозване на строителните и битови отпадъци, създаване на временни 

пешеходни мостчета за преминаване  и т.н.  При изпълнението на СМР ще вземе всички 

мерки за предотвратяване на замърсяване с кал и други отпадъци на пътищата намиращи се 
в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника. 
Описани са възможните вредности и затруднения за населението на с.Карагеоргиево, които 

биха възникнали и мерките, свързани с опазване на жизнената среда на местното население 
и план за организация по изпълнение на мерките за намаляване на неудобството на 
населението, информиране на обществеността за съществуващите райони на работа, 
внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни 

маршрути, избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на 
материал. При изпълнението на обекта организацията на участника ще бъде съобразена с 
осигуряване на необходим комфорт за населението през почивните дни, като няма да се 
изпълняват СМР, съпроводени от шум и вибрации. 

План за комуникация участникът ще извършва комуникацията под следните форми: 

официална чрез провеждане на текущи срещи с Възложителя и другите участници в 
строителния процес и заинтересовани страни; официална писмена комуникация по пощата, 
чрез куриерска служба; по факс; по електронен път и неофициална -  устна или по телефон, 

като всяко решение коментирано чрез неформална комуникация не следва да се счита за 
валидно ако не е потвърдено и по официален път. Следва описание на техническите 
характеристики на основните материали и строителни продукти, които предвижда да бъдат 



вложени в строежа. В технологична последователност и срокове за изпълнение участника е 
дал методи за полагане на тръбопроводната мрежа, технология за изпълнени на земните 
работи, доставка и монтаж на ПЕВП тръби за водопровод, складиране и транспорт; 
полагане и изграждане; техники на свързване; изпитване под налягане и др., обратна 
засипка на тръбопроводите, възстановяване на настилки /описана е технологията/, 
изпитване на тръбопровода, промиване и дезинфекция. Осигуряване на ЗБУТ. Охрана на 
обекта. Организационните етапи по ЗБУТ за строежа са: Етап 1 - подготовка на 
площадката: оборудване със санитарни и битови помещения (тоалетни, умивални, 

фургони); Етап 2 – изкопни работи, монтаж тръби, обратен насип, включително 
уплътняване; Етап 3 - изграждане на шахти, изпробване и дезинфекция на водопровода. 
Дадени са Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи. При 

откриване на строителната площадка се определят отговорните длъжностни лица: 
Координатор по БЗ; Технически ръководител; Ръководител на противопожарната комисия. 
Описани са Задълженията на КБЗ. Организация и мерки за осигуряване на качество по 

време на строително-монтажните работи. С цел срочното и качествено изпълнение 
предмета на поръчката участникът е посочил, че е направил планиране на работата, като 
дейностите са разпределени в екип с организирана йерархична структура с ясни 

задължения и правомощия. За постигането на работната програма се прилагат следните 
мерки от страна на изпълнителя по отношение на работния състав. Ще бъде осигурено 

високо квалифициран екип с необходимия специфичен опит по съответните части, за 
изпълнение на поставените задачи/цели. Предпоставки за успешното и качествено 

изпълнение на договора, изпълнението на ангажиментите, заложените в Техническите 
спецификации срокове е наличието на потенциала на фирмата. За решаването на ежедневни 

технически проблеми ще има подкрепа от допълнителни експерти за преодоляване на 
евентуални престои. За целите на проекта ще бъдат привлечени експертни лица - бивши 

кадри на специализирани строителни и проектантски организации с обширен опит в 
бетонови и укрепителни дейности. Прилагането на материали с възможно най - добро и 

доказано качество също намаля риска от необходимост за отстранение на аварии по 
съоръженията. За защитата на подземната инфраструктура ще се започне превантивно с 
трасиране на съществуващите подземни проводи, включително и със специализирана 
лаборатория и отразяване на данните в чертежите и протоколиране на горната информация 
с упълномощените представители на съответните експлоатиращи дружествата. Контрол на 
качеството на влагане на строителните материали и съблюдаване на съответствието им 

съгласно Наредба за съществените изискавания и оценяване на съответствието на 
строителните продукти. Организацията на материалните ресурси за проекта,  е разгледана в 
следните аспекти: контрол на качеството на влагане на строителните материали и 

съблюдаване на съответствието им съгласно Нарадба за съществените изискавания и 

оценяване на съответствието на строителните продукти; Срочност /темп/ на доставките на 
материалните ресурси; Транспортиране и съхранение на материалните ресурси; 

Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на 
материалните ресурси. Описани са декларациите, с които се удостоверява съответствието 

на строителния продукт. Участникът ще внедри  система за планиране на материалните 
запаси, която ще доведе до поддържане на по - малки складови наличности; по - добро и 

равномерно изпълнение на графика на работа по производствените поръчки; по - голяма 
ефективност с по-малко оборотни средства; по - добро управление на персонала и неговата 
заетост спрямо производствените поръчки и дати на експедиция и ще гарантира 
своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на строителството; 

Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително направените разчети, 

описани в линейният график и предвидените срокове и др. При необходимост отговорника 
по качеството е длъжен да отправи писмена рекламация на доставчика по установения ред. 

Качеството на изпълнение на строително - монтажните работи в процеса на изпълнението 
им се контролира от техническия ръководител и отговорника по качеството на обекта за 



съответствие с изискванията на проекта и спецификациите, посочени в съответните 
действащи нормативни документи в строителството. Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи екологични 

аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда. Компонентите на околната среда, предмет на наблюдение са: атмосферния 
въздух; водите; почвата; природните обекти; биологичното разнообразие и неговите 
елементи. Потенциалното въздействие от изпълнение на строителството зависи от следните 
фактори: естеството на предвидените строително -монтажни работи, като разпръскване на 
материали и машини на строителните площадки; Създаване на нерегламентирани сметища 
от строителни отпадъци и излишни земни маси; Нарушения в транспортния трафик и 

свързаните с тях неудобства за населението и от вида на използваните материали. Описани 

са мерките относно опазване на повърхностните води; опазване на чистотата на въздуха; 
опазване на почвите; управление на отпадъци; третиране и транспортиране на строителни 

отпадъци. Следва разпределение на отговорностите между членовете на екипа, 
взаимодействие с Възложителя и всички други заинтересовани страни, предоставяне на 
информация за напредъка при изпълнението и хода на строителство, изготвяне и водене на 
съпътстващата строителния процес документация, работни срещи с другите участници в 
строителния процес. Участникът е дал  примерна организационна диаграма на 
координацията, управлението  и контрола на участниците в стр.процес. Мерки за 
управление, предотвратяване и намаляване въздействието на идентифицираните рискове. 
За всеки един от индетифицираните десет риска от участника са  описани тяхната е 
описано вероятност, значението му и подход за преодоляване, както и превантивни и 

корективни мерки за намаляване на вероятността и ефекта от риска. В табличен вид са 
дадени сроковете за изпълнение на екип 1,2 и 3 на  всеки подобект. След приключване на 
подготвителния етап за периода от 1-ви до 20-ти ден в изпълнението на СМР ще се включат 
трите основни екипа – 1, 2, 3. Предвижда те да работят в периода от 21-я  до 315-я ден. 

Екип 4, който ще изгражда СВО ще се включи в работата от 30-я ден и ще работи до 350 

ден. Екип 5 ще възстановява настилките, които са били разрушени по време на 
строителството. Имайки предвид, че почти през целия период ще има движени на тежка 
механизация в цялото село, предвиждаме извършването на асфалтовите работи да започне 
от 251 ден и да завърши до 350-я ден. За окончателно оформяне на документацията за 
изпълнените СМР, почистване на строителната площадка, организиране подписването на 
Акт обр.15 са предвидени последните 10 календарни дни.  

 

Мотиви 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
 1. В представения линеен график участникът не е посочил дни за неблагоприятни 

климатични условия при изпълнение на СМР. В представената строителна програма 
участникът е посочил, че  в предложения срок за изпълнение от 360 календарни дни е  
предвидил и достатъчно дни, които да компенсират спирането на работите поради лоши 

метеоролични условия - 29 стр. 

 Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 



Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява.  

Комисията счита, че непълнотата на линейния график представлява съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираната липса в линейния график не може да бъде отстранена посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представеният към техническо предложение Линеен график не отговаря на изискванията 
на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана. В този 

смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 

год. на КЗК). От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между 
декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и не 
обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за 
отстраняването на участника от процедурата. 

2. В представената строителна програма  от участника липсват/не са предложени  

конкретни обходни маршрути и предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и 

струпване на строителна механизация. 
3. В представената строителна програма участникът не е посочил начините за 

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 
строителство. 

Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които:…… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотите в строителната програма представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представената към техническо предложение Строителна програма не отговаря на 
изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 
оценявана.   

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  
Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„Водоканалстрой” ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-224/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 
 

7. Участник № 8 „Северни води” ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-225/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  



Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение  
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
          7.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 270 (двеста и 

седемдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

7.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем/ години.  

7.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 10 календарни дни, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

 Приложени са:  
1. Строителна програма за изпълнение на строителството; 

2. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и 

отстраняване на скрити дефекти; 

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. 
 

  Кратко описание на Строителната  програма за изпълнение на строителството 

на участника, както следва: 

  Участникът е започнал с картко описание на предмета на поръчката. На следващо 

място е представил организацията на работната площадка и същинското строителство, като 
е посочил, че в приложения линеен календарен график са показани намеренията му относно 

сроковете за изпълнение на всеки един участък. В точка 1. Подготвителен етап - е посочил 

дейностите, които са включени: 1.1. Откриване на строителна площадка и съставяне на 
Протокол обр.2/2а, съответно заверка на заповедната книга на строежа по чл.158, ал.2 от 
ЗУТ . (От първи ден на Линейният календарен график); 1.2. Съгласуване и маркиране на 
място на всички подземни комуникации с ЕVN, ВиК,  и др.; 1.3 Мобилизиране на 
механизация; 1.4 Изграждане на временна база на територията на с. Карагеоргиево; 1.5. 

Обезпечаване на обекта с персонал, основни и спомагателни материали; 1.6. Битово 

устройване на персонала; 1.7. Създаване на условия за нормална работа със строителната 
механизация и транспорта. Целия подготвителен етап е предвидил да трае първите пет дена 
от ден 1, отразен в Линейният календарен график. Предложил е модел за взаимоотношения 
между Изпълниетеля, Възложителя и други участници в процеса на Строителството през 
периода на строителството. След приключване на строителството, метода за комуникация 
между Изпълнителя и Възложителя е описал в „План за осигуряване на нормалното 

функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти”. В т.2. Основен 

етап, участникът е посочил: 2.1. Изпълнение на СМР, предвидени в проекта съобразно 
линейния график; и 2.2. Изпълнение на допълнително възникнали СМР, съобразно 
съгласувани изискания на проектант, възложител, консултант. Предложил е следната 
организация: Всички строително - монтажни работи, заложени за изпълнение в тази 

обществена поръчка, ще бъдат изпълнявани от квалифицирани строителни специалисти по 
предварително одобрен линеен график. Сформирани са екипи от квалифициран ръководен 

технически персонал, които ще отговарят и следят за изпълнението на строителството. 

Реконструкцията на водопроводната мрежа ще се изпълнява  при определена технологична 
последователност: демонтаж на съществуващата настилка(за участъците, където е налична 
такава); направа на траншейни изкопи; полагане на подложка от пясък; монтаж на ПЕВП 

тръби, фасонни части, спирателна арматура, пожарни хидранти, СВО със всички 

съпътстващи дейности; изпитване и дезинфекция; обратно засипване, уплътняване и 



трамбоване. Пътно - строителните работи по възстановяване на настилката ще се 
изпълняват на участъци, както е предвидено изпълнението на водопроводната мрежа. След 

изпълнение на обратните засипки върху положените тръбопроводи, извършване на 
необходимите изпитвания на същите и уплътнението на земното легло започва изпълнение 
на всички видове дейности по възстановяване на настилките. Всички необходими 

изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените 
работи ще бъдат извършвани в специализирана акредитирана пътно - строителна 
лаборатория. В т. 3. Довършителен етап, е посочил дейностите: 3.1. Отстраняване на 
забележки от страна на проектант, инвеститор, консултант; 3.2. Изготвяне на екзекутивна 
документация и оформяне на изискващата се строителна документация - Констативен акт 
обр.15 документи по  Наредба №3, за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, съвместно с Възложител и Строителен надзор; и 3.3. Предаване обекта на 
Възложителя. На следващо място е посочил Методология на работа. За изпълнение на 
обекта ще сформира екип от квалифицирани специалисти, които ще отговарят и следят за 
изпълнението на обекта. Този екип ще бъде в състав: - Ръководител строителен обект; - 

Технически ръководител на обекта; - Специалист по контрол на качеството; и Координатор 
по здравословни и безопасни условия на труд. Представил е организационна схема на 
екипа. С оглед спазването на заявените от него срокове за изпълнение ще сформира 
следните екипи за работа: Екипи за основните видове работи и съоръжения към тях: Екип 1 

– Зона II Водопровод, СВО и съоръжения, с посочена механизация на екипа. Екип 2 – Зона 
I Водопровод, СВО и съоръжения, с посочена механизация на екипа. Екип 3 - Тласкател, с 
посочена механизация на екипа. 
  На следващо място участникът е описал технологичната последователност на 
строителните процеси, която ще се спазва от всички екипи: Линейният график е изготвен 

на база основните видове работи и техните количества от предоставените количествени 

сметки. Предвижда да изпълни всички строително - монтажни работи за срок от 9 /девет/ 
календарни месеца или 270 /двеста и седемдесет/ календарни дни. От първия ден предвиден 

за започване на строителните работи, Екип 1 (син цвят в ЛКГ) започва СМР по 

Водопровода, СВО и съпътстващите съоръжения най - обобщено по следната 
последователност на всеки един обособен участък: 1. ВОД и разваляне на настилки; 2. 

Изкоп в земни почви - машинен и ръчен; 3. Превоз земни почви; 4. Подложка от пясък под 

тръби. На следващият ден е предвидено и успоредно с това започването на: 5. Полагане на 
ПЕВП тръби за съответния участък и СВО; 6. Монтаж на фитинги и спирателна арматура и 

съоръжения (ако има такива); 7. Засипване с отсевка над тръби, ръчно уплътняване и 

детекторна лента; 8. Предварително и основно изпитване на готов водопровод; 9. 

Дезинфекция и промиване на готов водопровод; 10. Обратен насип, уплътняване на 
пластове с мех. трамбовка и сигнална лента; 11. Възстановяване на траншеите и 

настилките, вкл. всички съпътстващи това дейности. От първия ден предвиден за започване 
на строителните работи, Екип 2 (червен цвят) започва успоредно СМР по водопроводната 
мрежа, СВО и съоръжения по трасето, по следната последователност за всеки един 

обособен участък: 1. ВОД и разваляне на настилки; 2. Изкоп в земни почви - машинен и 

ръчен; 3. Превоз земни почви; 4. Подложка от пясък под тръби; На следващият ден е 
предвидено и успоредно с това започването на: 5. Полагане на ПЕВП тръби за съответния 
участък и СВО; 6. Монтаж на фитинги и спирателна арматура и съоръжения (ако има 
такива); 7. Засипване с отсевка над тръби, ръчно уплътняване и детекторна лента; 8. 

Предварително и основно изпитване на готов водопровод; 9. Дезинфекция и промиване на 
готов водопровод; 10. Обратен насип, уплътняване на пластове с мех. трамбовка и сигнална 
лента; 11. Възстановяване на траншеите и настилките, вкл. всички съпътстващи това 
дейности. Екип 3 (зелен цвят) започва успоредно изграждането на Тласкател по трасето, по 
следната последователност за всеки един обособен участък: 1. ВОД и разваляне на 
настилки; 2. Изкоп в земни почви - машинен и ръчен; 3. Превоз земни почви; 4. Подложка 
от пясък под тръби. На следващият ден е предвидено и успоредно с това започването на: 5. 



Полагане на ПЕВП тръби; 6. Монтаж на фитинги и спирателна арматура и съоръжения (ако 
има такива); 7. Засипване с отсевка над тръби, ръчно уплътняване и детекторна лента; 8. 

Предварително и основно изпитване на готов водопровод;  9. Дезинфекция и промиване на 
готов водопровод; 10. Обратен насип, уплътняване на пластове с мех. трамбовка и сигнална 
лента; 11. Възстановяване на траншеите и настилките, вкл. всички съпътстващи това 
дейности. Предвидени са и 2 кал. дни за окончателни изпитване и промивка на 
водопроводната мрежа. Последните 5 дни от Линейния календарен график са предвидени 

за т.н. Довършителни работи: - Отстраняване на забележки от страна на проектант, 
инвеститор, консултант; - Изготвяне на екзекутивна документация и оформяне на 
изискващата се строителна документация - Констативен акт обр.15 документи по  Наредба 
№3, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съвместно с 
възложител и строителен надзор. -  Предаване обекта на Възложителя. На следващо място 

участникът е описал Временна организация на движението (ВОД). Представил е метология 
за изграждане на питеен водопровод в с.Карагеоргиево. Общи изисквания и подготовка 
преди заваряване: челно заваряване с топъл елемент, муфово заваряване, 
електросъпротивително заваряване, свързване чрез механични разглобяеми съединения, 
възстановяване на настилки, включващо: ограничения от атмосферни условия, подготовка 
на повърхността за асфалтиране, транспортиране на асфалтовите смеси, полагане, 
уплътняване, изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове. Посочил е мерки 

и условия при неблагоприятни условия. Организация на доставките на необходимите 
материали. Участникът е посочил  основни мероприятия за здравословни и безопасни 

условия на труд (ЗБУТ). Описал е мерките за контрол с цел осигуряване на качество. 

Участникът е представил предложение за опазване на околната среда по време на 
изпълнение на СМР. Участникът е представил идентификация на аспектите на околната 
среда (дейностите на дружеството, които могат да си взаимодействат с ОС), е определено 
от ръководството като определящо за доброто управление на ОС и като задължителен етап, 

абсолютно необходим в рамките на ИСУС в дружеството. При идентификация на 
аспектите, в дружествата се използват следните групи аспекти на ОС определени от ISO 

14001. - Емисии във въздуха; - Изпускане във води; - Управление на отпадъците; - 

Замърсяване на земята; - Използване на суровини и природни ресурси; - Други местни 

въпроси, относно ОС и такива, представляващи обществен интерес. Участникът е 
представил прилагане на обективни цифрени критерии за оценката на риска „Вероятността 
за настъпване на аспектите”, причиняващи изпускане на вещества в ОС и в резултат на това 
въздействат върху нея – „Тежестта на последствията”, които може да се класифицират 
(подредят по важност) при практическото провеждане на оценката от екипа, като се 
използват обективни цифрови оценки, както е показано в таблицата. Участникът е 
представил План за организация на опазване на околната среда. 
  

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. В представения линеен календарен график липсват/не са предвидени дни за 

неблагоприятни климатични дни. 

2. В представения линеен календарен график участникът е посочил изпълнението на 
дейностите - заверяване на акт 15, строителна и екзекутивна документация на 268 - 269 

календарни дни. На 270 ден е предвидил предаване на обекта.  В техническото 
предложение Участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 270 календарни дни, 

който започва да тече, със подписване на образец Акт 2 и завършва със подписване на 
образец Акт 15. 

 Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, 

в раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен 



график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява.  

Комисията счита, че непълнотите на линейния календарен график представляват 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 
случай, констатираните (липса и несъответствие) в линейния календарен график не могат 
да бъдат отстранени посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК).  

3. В представената строителна програма по - конкретно в предложената 
технологична последователност на участника липсват/не са предложени конкретни 

методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа 
и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за 
изпълнение на строителството.  

4. В представената строителна програма от участника липсват/не са предложени 

конкретни обходни маршрути и не са предвидени мерки за избягване на ненужно 

паркиране и струпване на строителна механизация. 
Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които:…… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотите в строителната програма представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представената към техническо предложение Строителна програма не отговаря на 
изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 
оценявана.   
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 



„Северни Води“ ООД, с оферта  вх. №92-Ф-225/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 
 

 По обособена позиция № 3 

1. Участник № 2 „ВДХ“ ООД, с вх. № 92-Ф-215/20.02.2019г. е представил следните 
документи:  

  Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 
срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите.  

1.1 Участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 240 (двеста и 

четиридесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

1.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем/ години.  

1.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 30 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

Приложени са: 
1. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на поръчката – П1- Технологична последователност и срокове за изпълнение; 
2. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на поръчката – П2 - Организация за изпълнение на поръчката; 
3. Линеен график; 
4. Диаграма на механизация; 
5. Диаграма на работна ръка. 
 

Кратко описание на П1 –Технологична последователност и срокове за изпълнение 

на участника, както следва: 

1.Технологична последователност гарантираща изпълнението на всички видове 
СМР, съобразена с действащите технически норми и стандарти. Участникът е дал описание 
на обекта. Като етапи за изпълнение на обекта са дадени: а. предварителна подготовка на 
строителството, откриване на строителна площадка; определяне на строителна линия и 

ниво на строежа; б. изпълнение на СМР вкл. доставка на материалите;  в. периоди 

одобрение, предаване на обекта като цяло с констативен акт; г.въвеждане в експлоатация; 
д. експлоатация за всеки от етапите в табличен вид са дадените съответните дейности за 
реализиране на СМР, като са посочени конкретно отговорните експерти. Участникът е 
описал дейностите  за реализиране на обекта обхващащи всички етапи на изпълнение на 
СМР /стр.15-стр.30/. Предварителната подготовка  на строителството обхваща предаване на 
стр. площадка от Възложителя на Изпълнителя; съставяне на Заповедна книга; подготовка 
на строителната площадка по документи /протокол обр.2/2а; план за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии и доставка на материалите; организация на строителната 
площадка - временно строителство, мобилизация и разпределение на използваните 
технически ресурси/. Изпълнение на СМР, където са дадени мерки за осигуряване на 
безопасност и мерки за опазване на околната среда,  подход за доставка на материалите, 
начини за контрол на материалите и доставките, технология на изпълнение на видовете 
СМР, съответствие с нормативната уредба. Приемане на изпълнените  СМР и предаване на 
Възложителя. С цел ефективното изпълнение на  обекта е предвидено сформирането на 



една бригада изградена от 4 звена: земни работи; ВиК; механизиран изкоп; хоризонтален 

сондаж. Бригадата ще изпълнява всички СМР последователно и поточно в работни 

участъци. Дадена е и механизацията, която ще използва бригадата. В табличен вид са 
дадени взаимовръзките между изпълняваните СМР по КС  като е описана вид СМР 

/задача/, предшестващи работи, последващи работи. Дадено е и описание на дейностите по 
предложения график. Дейностите  ще се осъществят в рамките на 240 дни в 
последователност дадена в Линейния график. СМР по обекта ще приключат за 187 дни. 

Проби, изпитания, почистване на площадката преди предаване и демобилизация на обекта 
ще се извършат за 5 дни. Предвидени са 28 дни резерв за неблагоприятни климатични 

условия. 3. Конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността 
за районите на работа  и за планираната организация на трафика на строителната 
механизация, необходима за изпълнение на строителството; ще се информират постоянно и 

временно пребиваващите граждани относно предсоящите строително - монтажни работи; 

ще се осъществява диалог между засегнатите страни и ще се провежда допълнителна 
разяснителна кампания; ще се планира организация на трафика на строителната 
организация/стр.90-98/. 5. Участникът е посочил  конкретните действия на инженерно 
техническия състав и изпълнителски екип, водещи до осигуряване на навременното 
стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за 
изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. 

В организационна схема е  дадено разпределение на ръководния и изпълнителен екип, като 
са разписани функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните 
икономически оператори. Участникът е предвидил четири звена за изпълнение на СМР: 

земни работи; ВиК; механизиран изкоп; хоризонтален сондаж, като за всяко едно в 
табличен вид е описана „задача“; начало - край; човешки ресурси. В графа задача 
„подписване на протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво строеж е записано начало-край 0 дни /стр.118/. В таблици е 
дадено  разпределението на механизацията по конкретно изпълнявани задачи с начало и 

край, и разпределение на материалите за конкретни задачи.   6. В табличен вид е  показано 

разпределението на ресурсите, предвидени за изпълнение на СМР, както и 

продължителност на отделните видове работи. 7. Като  мерки, които ще ограничат  
замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, 
пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци, участникът е описал: мерки на 
строителните изкопи; мерки срещу шум /ще се работи само в работното време, няма да се 
допуска работа на празен ход на машините и ауспусите им ще се снабдят с 
шумозаглушители и др.; мерки срещу емисии на вредни газове; срещу замърсяване; мерки 

за опазване на учебната инфраструктура. 8. за идентифицираните ключови моменти при 

подготовката на организацията и изпълнението на СМР, участникът е анализирал 
конкретните рискове, за да предложи на възложителя оптимален вариант за изпълнение на 
строителните дейности участникът е дал програма за управление на рисковете с цел да 
гарантира спазването на сроковете за изпълнение, като са описани анализ, оценка, мерки за 
управление и предотвратяване /стр.164-184/.  

Кратко описание на П2 -Организация за изпълнение на поръчката на участника, 

както следва: 

В т.1. Организация на строителната площадка, както в периода на подготовката и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти. Тук 

участникът е посочил  етапите и последователност на извършване на всички дейности, 

необходими за изпълнение прдмета на поръчката. За всеки от етапите в табличен вид са 
дадените съответните дейности за реализиране на СМР, като са посочени конкретно 
отговорните експерти. За всички дейности обхващащи етапите са описани действията.  
2.Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 
(ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на 



координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение. Схематично е представена 
взаимовръзката между инжинерно - техническия персонал за обекта и централния офис. 
Ръководителя на обекта ще осъществява непрекъснат мониторинг по изпълнението по 
договора и напредъка по постигането на очакваните резултати посочени са ключовите 
фактори за успех, представена е схема, показваща връзките и позициите между страните по 
договора. В плана за обезпечаване на доставките на материали, необходими за 
строителството Участникът е посочил избор на доставчик, организация на транспорт и 

съхранение, складиране и охрана на оборудване и материали, начини на контрол на 
материалите и доставките, като ще се съблюдава съответствието с Наредба № РД-02-20-1 

от 05.022015г. описан е и начин на контрол при изпълнение на СМР. 3. За всяка от 
дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 
отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение - материали, механизация, работници и др. В табличен вид е показан екипа от 
специалисти със съответната задача, отговорност, начало задача, приключване, резултати 

Ключовия екип е съставен от Ръководител строителен обект, технически ръководител, 

експерт ЗБУТ, експерт по контрол на качеството, инженер геодезист. В задълженията на  
експерта по ЗБУТ са описани 31 дейности, обвързани с нормативните документи и време на 
предаване. Описани са също така цели и резултати при изпълнението на посочените задачи, 

разпределение на дейностите по изпълнение на отделните задачи по вертикална 
йерархичност в екипа, взаимодействието с различните участници в процеса /стр.252-269/.  

4. Описание на техническите характеристики на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на 
инвестиционния проект. Тук участникът е описал избор на доставчик, организация на 
транспорти съхранение на основните продукти, материали и фабрични доставки съгласно 
изискванията на техническите спецификации, избор на доставчик, срочност, начин на 
складиране и охрана на оборудване и материали, организационна схема на процеса - 

„закупуване“, транспортиране, приемане, начините на котрол на доставките, таблица с 
техническите характеристики на основните материали и строителни продукти. 5. 

Анализирани са рисковите  обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 
планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и 

ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, 

че се проявят. Участникът е установил шест параметра, чиято промяна заедно или 

поотделно биха предизвикали промяна в проекта, а именно: цел; обхват; срок; бюджет; 
качество; съответствие с изискванията на възложителя. Процесът на оценяване  включва 
шест етапа. Дадени са мерки за недопускане, мерки за контролиране, мерки за 
преодоляване на последиците при настъпил риск, както и организация и предвидени 

ресурси за недопускане, предотвратяване и преодоляване на индетифицираните рискове. 
 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
1. В представения линеен график участникът е посочил 0 дни за откриването на 

строителната площадка и подписването на протокол 2(2а) и 0 дни за подписване на акт 15, 

въпреки изричните указания на възложителя.  В представеното Приложение № 2 - 

Техническо предложение  участникът декларира, че ще изпълни  поръчката в срок от 240 

(двеста и четиридесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 

2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за 
обекта и е до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 



за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, 

дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.Участник, чиито 

линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична 

несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична 

последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е 

налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.   

Срока в календарни дни за изпълнение на СМР – започва да тече от датата на 
подписване на Протокол образец № 2и 2а за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за 
обекта. Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно 

издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се 
изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са 
описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на 
строителния процес, посредством съставянето на изисквания протокол 2а. Налага се 
извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на 
определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага 
задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последния да 
предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него 
строителни дейности. Предвид така изложените аргументи за законоустановения ред за 
съставяне на протокола за откриване на строителна площадка непредвиждането на 
конкретен ден/дни в графика за осъществяването на тази дейност, която освен, че се явява 
отправен времеви момент за започване на строителството по предмета на поръчката, 
представлява неразделна част от общо декларирания период за изпълнение на последното, 

предвид на което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяване на тази 

дейност време. Също така непредвиждането на конкретен ден/дни в графика за 
подписването на акт 15 за приключването на строителството, които се явява неразделна 
част от общо декларирания срок е немислимо необозначаването на нужното за 
осъществяването на тази дейност време. Участникът не доказва по безспорен начин 

реалния срок за изпълнение на СМР, аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на 
несъответствие в техническото предложение и линейния график, би довело до 

неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в 
действителност е оферирания от участника срок за изпълнение. Във връзка с 
констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение 
от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо 
предложение в частта „срок за изпълнение на строителството“ или на „линейния 
календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изречение трето от ЗОП.  

2. В представения линеен график участникът е посочил в позиция 184 „резерв дни за 
неблагоприятни атмосферни условия“ - 28 дни непосредственно преди позиция 185 

подписване на Акт 15, но не и при изпълнение на СМР. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 



за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се 

отстранява.  

Комисията счита, че непълнотите на линейния график представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в линейния график не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представеният към техническо предложение Линеен график не отговаря на изискванията 
на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана. В този 

смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 

год. на КЗК). От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между 
декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и не 
обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за 
отстраняването на участника от процедурата. 

3. В представената Технологична последователност и срокове за изпълнение на 
стр.80 участникът НЕ е посочил дните за подготвителни работи, които в линейния график 
са 18 дена. СМР на обекта приключва за 187 дена. Проби, изпитвания и почиствания преди 

предаване и демобилизация – 5 дни. Предвидени са 28 дни резерв за  неблагоприятни 

климатични дни. В линейния график за поз.177-179 са посочени 6 дни, а за заключителни 

работи поз.181, 182 и 183 са посочени 5 дена, като сборът им е 11 дни, което не съответства 
на строителната програма. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. Участник, 

чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва 

технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена 

технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната 

програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.  

Комисията счита, че непълнотата в представената технологична последователност 
представлява съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не 
може да бъде санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  

В конкретния случай, констатираната липса в технологична последователност не може да 
бъде отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представената към техническо предложение технологична 
последователност не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана.   

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„ВДХ“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-215/20.02.2019г., да бъде отстранен от процедурата. 

 



2.Участник № 3 „Запрянови - 03“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-216/20.02.2019г., 
е представил следните документи: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение 
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

2.1.Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 360 (триста и 

шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

2.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем години/. 

2.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 5 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

      Приложени са:  
1. Строителна  програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на     поръчката; 
2. Линеен график за изпълнение на поръчката; 
3. Диаграма на работната ръка. 

 

Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 

В т. 1.участникът е представил Описание на отделните етапи за изпълнение на 
поръчката. Посочил е, че има възможности за обезпечаване на необходимата организация 
за изпълнение на предвидените дейности на обекта. Последователността на СМР е 
разделил на 3 етапа: организационни/подготвителни; същинско строителство, дейности по 
изпълнение на СМР; подготовка и предаване на завършените работи, които са подробно 
описани. Следва описание на технологичната последователност на изпълнение на 
строителството, взаимна обвързаност и предложение на срокове за изпълнение на работите, 
необходими за изпълнение на поръчката. Технологичната последователност на изпълнение 
на всички дейности предмет на поръчката и тяхната продължителност  е отразил в таблица 
съдържаща  наименование; мярка; количесво; продължителност; условна дата за начало и 

край /стр.11-14/. Участника е предложил конкретни методи и начини за предварително 
информиране на обществеността за районите на работа, както и  организация на работния 
процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност. На следващ етап от 
предложението е представил - организация на работната зона, както и организация на 
трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. 

Предложени са мерки за избягване на ненужното паркиране и струпване на строителна 
механизация. Действия на персонала (инженерно - техническия състав и изпълнителски 

екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране 
на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без 
това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Участника е описал методите и 

очакваните резултати от прилагането на конкретния метод; описание на действията, 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния екип при осъществяването на 
контрол върху сроковете в процеса на строителството по отношение навременното 

стартиране на строително – монтажните работи  в планираните срокове и на строежа като 
цяло; описание на действията, отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
екип за преодоляване негативните последици за проекта и неговата реализация при 

допускане на забава в изпълнението по отношение навременното стартиране на строително 
– монтажни работите  в планираните срокове и на строежа като цяло. Дадени са и методи за 



осъществяване на контрол по време на строителство, по отношение навременното текущо 

изпълнение на строително монтажните работи в планираните срокове и на строежа като 
цяло. Представена е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, 
която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В табличен вид е 
описана, техниката и механизацията с която разполага, съответно  с  регистрацинен номер; 

марка/модел; товароносимост; вид /стр.55-57/. Описани са  и конкретни методи, техники и 

начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната 
среда и въздуха, като и превантивни, спомагателни и допълнителни мерки за опазване на 
околната среда. Дефинирани са три  ключови моменти в технологично и организационно 
отношение, които  гарантират техническите преимущества на предложението и ефективно 
управление на сроковете за извършване на строителството, както и предотвратяване на 
възможни закъснения при изпълнението.  Организацията за изпълнение на поръчката, 
Участника декларира, че е планувал за изпълнение, доставки и монтаж на технологично и 

друго, различно от тях, оборудване както и начина на разплащане като подготвил 
необходимата организация и разпределение на техническите и човешки ресурси във 
времето, с оглед предвидените срокове за изпълнение, и качественото изпълнение. Всяка 
отделна дейност ще е захранена с необходимата работна ръка, оборудване и необходимата 
механизация, Всички продукти, материали и оборудване, които ще се вложат от участника, 
ще отговарят на инвестиционния проект и спецификации, участника е декларирал, че ще 
спазва всички изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; безопасност, 
хигиена на труда и пожарна безопасност. Описал е организацията, на строителната 
площадка, включително временното стоителство, необходимо за обезпечаване на 
основното строителство, осигуряваща необходимите условия за спазване на предложения 
срок за изграждането на строежа. Основните организационни дейности, участника 
предвижда да извърши след като бъде изготвен работен проект за организация и 

изпълнение на строителството (РПОИС), който ще включва и временното строителство. 

Основните организационни дейности на строителната площадка ще бъдат  извършвани  

през периода, предшестващ началото на строителството, но не преди осигуряването на 
достъп до строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя. През този период ще 
бъдат: определени местата на лагера за използваната строителна механизация; 
организирани охраната и контролът на достъп до обекта; определени площадките за 
депониране на материали, като съгласува местоположенията на терените с Възложителя и 

местните власти. Чрез разработка на (РПОИС) участника има задача да осигури пълна 
представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на 
съставянето на протокол за откриване на строителна площадка до деня на окончателно 

завършване на обекта. Представена  е схема на строителен и организационен план на 
работната площадка. В предварителна подготовка преди започване на работата на обекта 
ще бъдат  извършени  мобилизация на ресурсите, осигуряване на бази, офиси, подстъпи, 

контролни замервания, трасиране, доставка на основните материали. Следва описание  
същинско строителство; Организиране на мерки за безопасност и здраве; Проверки и 

изпитвания; Почистване; временни складове; Монтиране на контейнери за строителни 

отпадъци; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; Водоснабдяване и 

Електрозахранване; Телефон, факс и интернет; Фотографски/видео записи; Защита на 
собствеността и осигуряване на охрана на обекта; Организация на работната зона; 
Временна организация на движението около строителната площадка. На следващ, етап от 
предложението участникът е представил – Описание на организацията на дейностите на 
строителната площадка при изпълнение на строителството за изграждането на строежа – 

предмет на поръчката с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: 

Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, планове за 
предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, пожарна безопасност на строежа. 
Участникът е описал технологията на изпълнение, обхващаща дейностите при изпълнение 
на СМР /стр126-147/. Описана е организацията на работата на инженерно - техническия 



състав и на изпълнителските екипи и, начини за осъществяване на координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качеството и срочното изпълнение на възложеното строителство. Представена  е таблица 
със ключовите експерти и техническия персонал и е описал техните дейности /стр.148/. 

Участникът е представил йерархична  обвързаност, както вътрешна комуникация и 

конкретни ангажименти, които ще се прилагат за изпълнението на поръчката. Представил е 
подробна организационна схема (стр.157). Описал е действащите системи за контрол на 
качество, които ще използва при изпълнението, както и мерките за контрол по качество. В 

табличен вид  са дадени експертите, техните задачи и основните ресурси, които са 
необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, 

включени в предмета на поръчката, съответно с  продължителност; условна дата начало и 

край; отговорни експерти; задачи на експертите; необходими материали; необходима 
механизация; необходими работници от /стр.168 до стр.241/. Участникът е представил 
също в табличен вид, описание на техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 
предвижданията на инвестиционния проект, с наименование на строителния продукт; 
технически параметри и характеристики. Участникът е анализирал обстоятелствата, които 
могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и 

е предложил мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в 
случай, че се проявят. В приложения Линеен график  са отразени за всяка дейност начало 

край, необходими материали, необходима механизация, квалификация на работници, 

отбелязани са и дните с неблагоприятни климатични условия по време на изпълнение на 
СМР.  

Линейния график за изпълнение на поръчката съдържа изискуемите реквизити на 
документацията.  
 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то 
отговаря на предварително обявените условия.  

Комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря  на 
предварително обявените изисквания и обезпечават качественото изпълнение на поръчката. 
Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „Запрянови - 03” ООД, с оферта  
вх. № 92-Ф-216/20.02.2019 год. с тях, поради което допуска участника до оценка на 
техническо предложение. 
 

3. Участник № 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта  вх. № 92-Ф-217/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

       Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
Документацията за участие (приложение №2) – оригинал. Същото е подписано и 

подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е 
подписало. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с 
клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е 
срок на валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите.                                                                                                                                                                       

3.1.Участникът е декларирал, че ще изпълни  поръчката в срок от 360 (триста и 

шестдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

3.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 9 /девет/ години.  



3.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 30 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 
 

Приложени са: 
1. Предложение за изпълнение на поръчката.   
2. Линеен график за изпълнение на поръчката. 
3. Диаграма на работната ръка 
 

Кратко описание на Предложение за изпълнение на поръчката на участника, 

както следва: 

 Участникът е описал целта на проекта, изброил е основните нормативни документи, 

с които ще бъде съобразено изпълнението, какво ще бъде извършено при откриването и 

обозначаването на обекта, дейности при завършване и предаване на обекта. Следва 
описание на дейностите, залегнали в одобрения инвестиционен проект и техническата  
спецификация дейности, които ще изпълни участника.  Организационните етапи по ЗБУТ 

за строеж са: Етап 1 - временно строителство: оборудване на автофургон за битово 

помещение с аптечка и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди 

/пожарогасители/, поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и 

маркировка около работната площадка; Етап 2 - Изкопни работи за водопровод, рязане на 
асфалт, хоризонтални сондажи; Етап 3 -Укрепване на изкопа; Етап 4 - полагане на 
водопровода, заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с 
отсевки и трамбоване. Изпълнението на Строително монтажните работи, залегнали в 
одобреният Инвестиционният проект са Водопровод, който  ще се изпълни от ПЕВП тръби 

ф110 / PN10 положени в изкоп. Изкопите с дълбочина над 1.55м са предвидени за 
изпълнение с укрепване. Преди връзката към напорния водоем трасето пресича пътя към 

село Чукарка. За да не се създават трудности в пътното движение преминаването под този 

път да се изпълни, чрез хоризонтално сондиране със стоманена обсадна тръба DN 200/219 с 
дължина L=9.0м. Описани са транспорт, товарене, разтоварване, складиране, монтаж. 2. 

Ключови моменти при управлението на изпълнението на строително монтажните 
дейностти. Правилното подреждане и управление на отделните процеси, гарантира 
ефективносто управление на процесите и сроковете на изпълнение и предотвратява 
възможни закъснения на даден етап, а от там и на целият срок на договора. 
Предварителното планиране за следващият етап и спазването на последователността на 
етапите ще гарантира навременното изпълнение на всяка дейност, а от там и на целият 
договор. Участникът е описал следните етапи: I. иницииране – състои се  от процеси по 
подготовка и оторизация на договора и включват; II. планиране – състои се от извършване 
на подробни прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите 
по изпълнение на поръчката, като тук са включени: Планиране на етапите; Планиране 
конкретното изпълнение на задачите. От етапите следва да бъдат изведени конкретните 
задачи. Същите следва да бъдат конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват 
компоненти и подзадачи, които ще бъдат съгласувани времево и с оглед на 
взаимообвързаността им. Така ще се постигне по-доброто им координиране и ясна 
проследимост в последователността им; Планиране на ресурсите; Планиране управлението 

на риска; Планиране на качеството; Планиране на комуникациите; Планиране на 
организацията; Планиране на доставките; Планиране начина на отчитане; III етап на 
одобряване и съгласуване - този етап се състои от дейности и процедури по одобряване и 

съгласуване на разработените документи от страна на строителя; IV етап-стартиране на 
същинското строителство - този етап включва следните видове дейности, разделени 

условно в етапи и под етапи: 1. подготовителни работи и мобилизация на ресурсите; 2. 

временно строителство; 3. започване на изпълнение на СМР, които включват дейности, 

изпълняващи се в технологична последователност, съгласно приложен времеви график; V 



етап - на демобилизация на ресурсите - този етап се състои от дейности и процедури по 

демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на строителната площадка, 
премахване и извозване на временните/помощни съоръжения. Рекултивация на засегнатия 
терен. VI етап -  на окончателно отчитане, съставяне на акт.обр.15; VII етап-гаранционно 
обслужване и отговорност след изпълнение на строителството.Като постоянни 

съпътстващи дейности във всеки един етап  участника е отбелязал, че са заложени: мерки 

по ЗБУТ; мерки по опазване на околната среда в т.ч и регулярно сметосъбиране в района на 
строителната площадка; контрол по качеството на влаганите материали и изпълнението; 
спазване и при необходимост актуализиране плана за управление на проекта; изготвяне на 
отчетни документи, актове и протоколи по време на строителството; комуникационни и 

координационни мероприятия, мерки за популяризиране и публичност съгласно 
изискванията на програмата; уведомяване жителите и посетителите на населеното място за 
местата, на които ще се извършват СМР, както и периoда на извършване на строителните 
дейности /стр.19-25/. 3. Организация, начин и последователност на изпълнение на 
предвижданите дейности. Участникът предвижда  поетапно и паралелно изпълнение на 
СМР. Ще се работи на отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с 
дължина от около 36 м., което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид 

СМР в готовите за това работни участъци. Така избраният модел на организация и 

изпълнение е показан  в линейния график. Етапите при строителния проект могат да се 
осъществяват последователно при традиционния подход или могат да се застъпват по 

време в различни степен. Участникът разглежда три етапа: етап 1: Подготвителни 

дейности; етап 2: Строителство; етап 3: Пуск и реализация. Технологична 
последователност на строителните дейности. Участникът е изложил девет аргумента, 
относно приетата и предложена технологична последователност. Етапи за изпълнение на 
поръчката са взаимно обвързани. Следва описание на дейностите в тяхната технологична 
последователност и начини на изпълнение /подготвителни работи и мобилизация на 
ресурсите/ 13 дни за подготовка на изпълнение на строителните работи, като са приложени  

схеми за временната организация на пътното движение на с.Чукарка, транспорт, товарене, 
разтоварване; разваляне на асфалтова, бетонова настилка; фрезоване на съществуваща 
бетонова настилка; земно насипни и изкопни работи; отводняване; полагане на тръби; 

заваръчни работи; конструктивни работи включващи кофражни, армировачни  и бетонови; 

изпитване на тръбопроводите; обратни насипи; асфалтови работи; подготовка на документи 

за предаване на обекта/ стр.26-49/. 4.Мерки и начини за осигуряване на качество. описание 
на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. 
Участникът е  изложил предвидените методи на контрол, като контролът на процесите 
включва: контрол на техническата документация; контрол на влаганите материали и 

окомплектовки; контрол на ресурсите; контрол на работната среда; контрол на параметрите 
на процесите; контрол на специалните процеси; контрол на идентификацията; контрол на 
документирането. Контролът на техническата документация се извършва още при 

започване на обекта и през цялото време от Ръководител на екипа /РЕ/ и Зам. ръководител 

на екипа /ЗРЕ/ Техническия ръководител /ТР/. Контролът на процесите се извършва: чрез 
самоконтрол от изпълнителите; контрол от Ръководителя на обекта /РО/ и Техническия 
ръководител /ТР/; периодичен контрол от Отговорника по качество; контрол от 
Строителния надзор; контрол от Проектанта контрол от Възложителя. Участникът 
подробно описва как ще се осъществява контрола, приложимата законова уредба, 
изискванията към материалите, описание на техниката основно приложение по видовете 
дейности, технически характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени 

в проекта, организация на изпълнение на поръчката и др./стр.49-67/. 5.Организация, 
отговорности и задължения на инженерно-техническия състав. Като основни фактори, за  
избора на организация и подход участника отбелязва: Изключително богатия опит на  
експерти в изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ВиК мрежи и 

съоръжения; Квалификацията на техническия персонал (експерти); Използването на 



иновативни методи и технологии; модерна механизация с висока производителност. 
Изпълнението на поръчката, както и организацията условно са разделени на три етапа: 
подготвителен етап; основен етап (строителен); довършителен етап. Всички СМР по 
изпълнение на обекта ще се извършват като се избягва или при невъзможност за това се 
свежда до минимум прекъсването на движението на пътни превозни средства. При крайна 
необходимост движението ще бъде прекъснато само в участъка на изпълнение на 
строителните работи, като ще бъде въведена временна организация на движението в 
съответния участък. Участникът е декларирал, че продължителността и последователността 
на всички видове дейности, предмет на поръчката, както и обезпечеността им с хора и 

машини и тяхното разпределение е съобразено със срока на изпълнение на съответната 
дейност и е представено в таблица. Ще се използва ротационния  принцип на работа - 

наличие на достатъчен брой работници, които да се сменят, така че да бъдат осигурени 

необходимите почивки за всеки един работник и да бъде осигурен непрекъснат режим на 
работа (с изключение на нощно време и дни с изключително неблагоприятни атмосферни 

условия). Механизацията ще е съвременна ще бъде минимизиран необходимия ръчен труд. 

Преди започване на едновременни строителни дейности за повече от един от участъците 
включени в проекта, Длъжностното лице по безопасност и здраве за целият обект 
координира съгласуването на плановете за безопасност и здраве за отделните участъци и 

изработването на комплексен график. Изпълнението на обекта ще бъде изпълнен съгласно 
приложения линеен график. Изпълнението на строежа ще бъде в съответствие с 
Техническата спецификация, както и с правилата за изпълнение на СМР и мерките за 
опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка. Експертния състав за 
изпълнение на строителството се състои от Главен ръководител обект, Технически 

ръководител обект, инженер Геодезист и Координатор ЗБУТ. Допълнително за 
обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на проекта ще бъдат 
привлечени да съдействат: Отговорник качество, строителен инженер с подходяща 
квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник строителна 
механизация и автотранспорт. Участникът е дал шест строителни звена /бригади/ 

специализирани по отделните видове СМР, с броя на работниците, а именно; Бригада 1 

ВиК - 14 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - Конструкции – 8бр; Бригада 4 - Обща - 12 

бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Взривни дейности - 3 бр. Участникът декларира 
максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР 40 бр. 6.Описание на 
разпределението на задачите и отговорностите, координация на участниците в строителния 
процес и заинтересовани страни. Представено е схематично организационната структура на 
персонала. Изпълнителят ще разпределя всички задачи в екипа по начин, съобразен със 
спазване на крайния срок, качественото изпълнение и минимизиране на дискомфорта на 
жителите, засегнати от строителния процес. Организационната структура за изпълнение на 
поръчката е основана на разбирането на проекта, предишен опит и най - добрите 
управленски практики. При съкратени срокове на изпълнение, Изпълнителят ще предложи 

допълнителни кадри и ще изпълнява всички дейности, които може паралелно, Процеса се 
оптимизира без да се занижава качеството на изпълнение. Допълнителният персонал, освен 

квалифицирани работници ще се състои и от допълнителен управленски персонал, за да не 
се губи контрол над изпълняваните действия. Следва описание на отговорностите и 

пълномощията на ключовия персонал. Ясно са уточнени задълженията и взаимовръзките 
между ръководният персонал. Ясното разграничение на задачи, отговорности и 

взаимовръзки, оптимизира времето за изпълнение на всички дейности, включени в 
договора. Таблично е описано разпределението на изпълнителския състав по видове СМР и 

механизацията. Отделно са описани отговорностите на ръководния екип за изпълнение на 
предвидените етапи и дейности за изпълнение на обекта. Организацията на строителството 
е подчинена на целите  максимално качество при минимално времетраене. Предлаганият 
организационен модел се основава на последователност от мероприятия дадени във фаза 
подготовка на строителството; фаза изпълнение на строителството; фаза завършване на 



строителството. При извършване на работите на обекта участника се базира на три основни 

принципа: принцип на разделение на труда; принцип за сътрудничество на труда; принцип 

на съгласуваност на труда в строителството. Описание на взаимнообвързаността и 

последователността на изпълнение на видовете СМР: След приключване на 
мобилизационния период се поставя началото на строителните работи, които се извършват 
в следната последователност: Дейностите, които се извършват по изграждане на цялата 
система. 6. Обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на 
работниците. Възлагането на задачите на работниците ще става на основание на: 
действащото законодателство; проекта и количествените сметки; действащите трудови 

договори на работниците; длъжностните характеристики на ръководителите и работниците; 
вътрешно - фирмените правила за формиране на работната заплата. Специалистът по 
контрола на качеството и Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд са 
функционални специалисти. Те осигуряват методическо ръководство по своето 

направление, изпълнение специализирани задачи, контрол на дейностите и действията на 
производствените единици. Възлагането на задачите на работниците се извършва само и 

единствено от непосредствените и преките ръководители - ръководител на 
звеното/работния екип, технически ръководител. 7. Методи за осъществяване на 
комуникацията с Възложителя. Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя ще бъде 
постоянна по време на целия цикъл на изпълнението на строителството. Връзката на 
Изпълнителя с Възложителя ще бъде през Консултанта/строителния надзор, с изключение 
на предвидените срещи, на които ще присъстват всички заинтересовани страни. 

Комуникацията с Възложителя, проектанта и строителния надзор ще се извършва писмено. 

Документите ще се изпращат по факс или куриер. Те се подписват от Ръководителя на 
екипа. В офиса на Изпълнителя постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще 
съставя, предава/получава кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и 

Възложителя могат да се предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. Цялата 
кореспонденция с Възложителя и Консултанта ще бъде организирана, съгласно вътрешните 
фирмени правила и процедури за водене на деловодството на фирмата и в частност на 
проекта. Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на отчети. Форматът, 
съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с Консултанта. Упълномощен 

да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено Ръководителя на екипа. Той 

комуникира с Възложителя. Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя ще бъде 
постоянна по време на целия цикъл на изпълнението на строителството и ще се 
осъществява чрез ръководителя на екипа, който  ще е пряко отговорен за комуникацията 
между Изпълнителя и Възложителя. Външната организационна линия на комуникация 
между Ръководител на обекта и Възложителя ще протичат през целия период на 
строителството. Тясната координация между екипа на Възложителя и Ръководителя на 
екипа ще благоприятстват за качественото изпълнение на строителството на обекта. 8. 

Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, които 
обосновават качественото изпълнение на поръчката и допълнителни мерки. Ще бъдат 
предприети конкретни мерки, с цел непрекъснат контрол на качеството по време на 
строителството. Основните направления на тази дейност са: Входящ контрол - Извършване 
на входящ контрол на строителни материали. Вземане на проби при производството и на 
място при полагане, за установяване съответствието на физико-механичните показатели в 
лабораторни условия; Операционен и текущ технологичен контрол - Текущ контрол за 
установяване на съответствието на влагането в обектите на строителните материали и 

изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите 
нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението; Приемателен контрол 
- Издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълнените строителни работи 

и потвърждаване на данните от лабораторните изпитания. Подробно са разписани как ще се 
осъществяват дейностите по контрола и от кого ще се осъществяват, както са дадени и 

правата, отговорностите и задълженията им. 9. За опазване на пожарната безопасност на 



строежа участника е дал план и мерки  за предотвратяване и ликвидиране на пожари и 

аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.  
Описани са 16 по важни  правила, норми и мероприятия, също така какви мерки ще бъдат 
съблюдавани за  ЗБУТ при земни работи, при пологане на водопровод по метода УХС, при 

работа с битумни и асфалтови смеси, при работа с пътностроителни машини и др. Дадени 

са превантивни мерки, мерки за осигуряване безопасност и здраве на специфични места с 
риск  и др. /стр.129-147/. 10. Контрол по качеството по влаганите материали. Доставките на 
всички материали, необходими за изпълнение на строително -монтажните работи е 
задължение на Изпълнителя. Доставките на материали ще се извършват с транспорт на 
фирмите доставчици или собствен транспорт. Разтоварването и складирането на 
материалите се извършва на предварително обозначените за това места. Изпълнителят ще 
съгласува предварително с Възложителя всички влагани в строителството материали, 

елементи, изделия и др. подобни. Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите 
ще са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за 
употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 
строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията 
на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове 
към него. Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще 
бъдат отстранявани и заменяни с подходящи. Възложителят и Строителният надзор, 

осъществяващ строителен надзор, както и упълномощени от тях лица, могат по всяко време 
да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и доставените и 

влагани в строителството материали. Участника е изброил 40 мерки, които ще бъдат 
съблюдавани във връзка с осигуряване качеството на влаганите материали и на извършване 
на СМР. 11. Като мерки за намаляване на затрудненията и информиране на жителите и 

гостите на града при изпълнение на СМР Участника е описал  мерки като например: 

Предварително ще се информира обществеността за районите на работа със поставяне на 
знаци, указателни табели, маркировка, предупредителни светлини и посредством 

средствата за масово осведомяване, в жилищните сгради и кръстовищата в района, 
поставяне на уведомления на информационните табла в хранителните магазини, 

кметството, читалището и местата, които ежедневно се посещават от най - много хора; 
Намаляване емисиите прах и шум, в следствие на дейностите от извършване на СМР по 
частите от обекта; Предварително ще се планира и огласи организацията на трафика в 
района на дейностите посредством временна организация на движението; Поставяне на 
информационни табели, на предварително одобрени от Възложителя места, за 
предстоящото започване и приключване на строителството и временната организация на 
движението в различните части на строителната площадка, дни преди реалното започване 
на работа; Предложени са обходни маршрути и т.н. 12. План за организация по изпълнение 
на мерките за опазването на околната среда. критерии за опазване на околната среда. В тази 

част са посочени конкретните елементи от компонента опазване на околната среда и мерки 

(предвидените мероприятия) за опазване на околната среда, като осигуряване на химически 

тоалетни и постоянното им обслужване; Осигуряване събирането и извозването на 
битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на 
строителната площадка; Транспортиране и депониране по екологично безопасен начин на 
твърдите отпадъци от строителната дейност на регламентирани депа и др. В табличен вид 

са дадени екологичните аспекти, които Участника ще се стреми да бъдат подобрени 

относно шумово замърсяване, вибрации, производство и управление на опасно отпадъци, 

на инертни отпадъци , засягане на водоизточници и подземни води, замърсяване на 
атмосферата и др. 13.Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 
планираната организация на строителната площадка. 1. Времеви фактори: Забава при 

започване на строителните работи и Формите  на проявление. Мерки за предотвратяване на 
настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от факторите, вероятност 
от възникване и степен на влияние. 2. дейности за мониторинг на риска по време на 



изпълнение на договора; 3. отклоненя от представения линеен график; 4. неблагоприятни 

валежни и температурни условия; 5. неспазване на крайния за изпълнени по независещи от 
изпълнителя причини. За всеки един е даден вероятност от възникване  и степен на влияние 
и мерки за предотвратяване  и намаляване на въздействието. В таблица e представена 
технологичната последователност и взаимообвързаност на предвидените за изпълнение 
СМР, като за всяка дейност е посочено описание на строително- монтажните работи, 

единична мярка, к - во, продължителност/срок, начало - край, необходимата механизация.  
Дадени са техническите характеристики и изпитване на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа. 
Линейния график за изпълнение на поръчката съдържа изискуемите реквизити на 

документацията.  
 

Мотиви 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то 
отговаря на предварително обявените условия.  

Комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря  на 
предварително обявените изисквания и обезпечават качественото изпълнение на поръчката. 
Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта  
вх. №92-Ф-217/20.02.2019 год. по ОП № 1 с тях, поради което допуска участника до оценка 
на техническо предложение. 

 

4. Участник № 8 „Северни води” ООД, с оферта  вх. №92-Ф-225/20.02.2019 год. е 
представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Приложение  
№ 2 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на 
приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 
валидност на офертата от 7 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
           4.1. Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в срок от 270(двеста и 

седемдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 2а за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е 
до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

4.2. Предлага следния гаранционен срок в години: 8 /осем/ години.  

4.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 
гаранционен срок в рамките до 10 календарни дни, считано от датата на получаване им в 
писмен вид от Възложителя. 

 

 Приложени са:  
1. Строителна програма за изпълнение на строителството; 

2. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и 

отстраняване на скрити дефекти; 

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. 
 

  Кратко описание на Строителната  програма за изпълнение на строителството 

на участника, както следва: 

  Участникът е започнал с картко описание на предмета на поръчката. На следващо 

място е представил организацията на работната площадка и същинското строителство, като 
е посочил, че в приложения линеен календарен график са показани намеренията му относно 



сроковете за изпълнение на всеки един участък. В точка 1. Подготвителен етап - е посочил 

дейностите, които са включени: 1.1. Откриване на строителна площадка и съставяне на 
Протокол обр.2/2а, съответно заверка на заповедната книга на строежа по чл.158, ал.2 от 
ЗУТ . (От първи ден на Линейният календарен график); 1.2. Съгласуване и маркиране на 
място на всички подземни комуникации с ЕVN, ВиК,  и др.; 1.3 Мобилизиране на 
механизация; 1.4 Изграждане на временна база на територията на с. Чукарка; 1.5. 

Обезпечаване на обекта с персонал, основни и спомагателни материали; 1.6. Битово 

устройване на персонала; 1.7. Създаване на условия за нормална работа със строителната 
механизация и транспорта. Целия подготвителен етап е предвидил да трае първите пет дена 
от ден 1, отразен в Линейният календарен график. Предложил е модел за взаимоотношения 
между Изпълниетеля, Възложителя и други участници в процеса на Строителството през 
периода на строителството. След приключване на строителството, метода за комуникация 
между Изпълнителя и Възложителя е описал в „План за осигуряване на нормалното 

функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти”. В т.2. Основен 

етап, участникът е посочил: 2.1. Изпълнение на СМР, предвидени в проекта съобразно 
линейния график; и 2.2. Изпълнение на допълнително възникнали СМР, съобразно 
съгласувани изискания на проектант, възложител, консултант. Предложил е следната 
организация: Всички строително-монтажни работи, заложени за изпълнение в тази 

обществена поръчка, ще бъдат изпълнявани от квалифицирани строителни специалисти по 
предварително одобрен линеен график. Сформирани са екипи от квалифициран ръководен 

технически персонал, които ще отговарят и следят за изпълнението на строителството. 

Реконструкцията на водопроводната мрежа ще се изпълнява  при определена технологична 
последователност: демонтаж на съществуващата настилка (за участъците, където е налична 
такава); направа на траншейни изкопи; полагане на подложка от пясък; монтаж на ПЕВП 

тръби, фасонни части, спирателна арматура, пожарни хидранти, СВО със всички 

съпътстващи дейности; изпитване и дезинфекция; обратно засипване, уплътняване и 

трамбоване. Пътно - строителните работи по възстановяване на настилката ще се 
изпълняват на участъци, както е предвидено изпълнението на водопроводната мрежа. След 

изпълнение на обратните засипки върху положените тръбопроводи, извършване на 
необходимите изпитвания на същите и уплътнението на земното легло започва изпълнение 
на всички видове дейности по възстановяване на настилките. Всички необходими 

изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените 
работи ще бъдат извършвани в специализирана акредитирана пътно - строителна 
лаборатория. В т. 3. Довършителен етап, е посочил дейностите: 3.1. Отстраняване на 
забележки от страна на проектант, инвеститор, консултант; 3.2. Изготвяне на екзекутивна 
документация и оформяне на изискващата се строителна документация - Констативен акт 
обр.15 документи по  Наредба №3, за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, съвместно с Възложител и Строителен надзор; и 3.3. Предаване обекта на 
Възложителя. На следващо място е посочил Методология на работа. За изпълнение на 
обекта ще сформира екип от квалифицирани специалисти, които ще отговарят и следят за 
изпълнението на обекта. Този екип ще бъде в състав: - Ръководител строителен обект; - 

Технически ръководител на обекта; - Специалист по контрол на качеството; и Координатор 
по здравословни и безопасни условия на труд. Представил е организационна схема на 
екипа. С оглед спазването на заявените от него срокове за изпълнение ще сформира 
следния екип за работа: Екип за основните видове работи и съоръжения към тях, с посочена 
механизация на екипа. 
  На следващо място участникът е описал технологичната последователност на 
строителните процеси, която ще се спазва от всички екипи: Линейният график е изготвен 

на база основните видове работи и техните количества от предоставените количествени 

сметки. Предвижда да изпълни всички строително - монтажни работи за срок от 9 /девет/ 
календарни месеца или 270 /двеста и седемдесет/ календарни дни. От първия ден предвиден 

за започване на строителните работи, Екип 1 (син цвят в ЛКГ) започва СМР по Напорния 



водопровод и съпътстващите съоръжения най - обобщено по следната последователност на 
всеки един обособен участък: 1. Изкоп в земни и/или скални почви - машинен и ръчен; 2. 

Укрепване на изкоп (когато е необходимо); 3. Превоз земни и/или скални почви; 4. 

Подложка от пясък под тръби. На следващият ден е предвидено и успоредно с това 
започването на: 5. Полагане на ПЕВП тръби за съответния участък;  6. Монтаж на фитинги 

и спирателна арматура и съоръжения;  7. Засипване с пясък над тръби, ръчно уплътняване и 

детекторна лента; 8. Предварително и основно изпитване на готов водопровод; 9. 

Дезинфекция и промиване на готов водопровод; 10. Обратен насип, уплътняване на 
пластове с мех. трамбовка и сигнална лента. Предвидени са и 2 кал. дни за окончателни 

изпитване и промивка на водопроводната мрежа. Последните 5 дни от Линейния 
календарен график са предвидени за т.н. Довършителни работи: - Отстраняване на 
забележки от страна на проектант, инвеститор, консултант;- Изготвяне на екзекутивна 
документация и оформяне на изискващата се строителна документация - Констативен акт 
обр.15 документи по  Наредба №3, за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, съвместно с възложител и строителен надзор. -  Предаване обекта на 
Възложителя. На следващо място участникът е описал Временна организация на 
движението (ВОД). Представил е метология за изграждане на питеен водопровод в 
с.Чукарка. Общи изисквания и подготовка преди заваряване: челно заваряване с топъл 
елемент, муфово заваряване, електросъпротивително заваряване, свързване чрез механични 

разглобяеми съединения, възстановяване на настилки, включващо: ограничения от 
атмосферни условия, подготовка на повърхността за асфалтиране, транспортиране на 
асфалтовите смеси, полагане, уплътняване, изпитване и приемане на завършените 
асфалтови пластове. Посочил е мерки и условия при неблагоприятни условия. Организация 
на доставките на необходимите материали. Участникът е посочил  основни мероприятия за 
здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ). Описал е мерките за контрол с цел 
осигуряване на качество. Участникът е представил предложение за опазване на околната 
среда по време на изпълнение на СМР. Участникът е представил идентификация на 
аспектите на околната среда (дейностите на дружеството, които могат да си взаимодействат 
с ОС), е определено от ръководството като определящо за доброто управление на ОС и 

като задължителен етап, абсолютно необходим в рамките на ИСУС в дружеството. При 

идентификация на аспектите, в дружествата се използват следните групи аспекти на ОС 

определени от ISO 14001. - Емисии във въздуха; - Изпускане във води; - Управление на 
отпадъците; - Замърсяване на земята; - Използване на суровини и природни ресурси; - 

Други местни въпроси, относно ОС и такива, представляващи обществен интерес. 
Участникът е представил прилагане на обективни цифрени критерии за оценката на риска 
„Вероятността за настъпване на аспектите”, причиняващи изпускане на вещества в ОС и в 
резултат на това въздействат върху нея – „Тежестта на последствията”, които може да се 
класифицират (подредят по важност) при практическото провеждане на оценката от екипа, 
като се използват обективни цифрови оценки, както е показано в таблицата. Участникът е 
представил План за организация на опазване на околната среда. 
  

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. В представения линеен календарен график липсват/не са предвидени дни за 

неблагоприятни климатични дни. 

 2. В представения линеен календарен график участникът е посочил изпълнението на 
дейностите - заверяване на акт 15, строителна и екзекутивна документация на 268-269 

календарни дни. На 270 ден е предвидил предаване на обекта.  В техническото 
предложение Участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 270 календарни дни, 



който започва да тече, със подписване на образец Акт 2 и завършва със подписване на 
образец Акт 15. 

 Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 63.4, в 
раздел I-XII от Указанията – Участниците следва да представят подробен Линеен график 

за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично - 

строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния 

график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, 

или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 

строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява.  

Комисията счита, че непълнотите на линейния календарен график представляват 
съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 
санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния 
случай, констатираните (липса и несъответствие) в линейния календарен график не могат 
да бъдат отстранени посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 
техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в 
самата законова разпоредба. Представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК).  

3. В представената строителна програма по-конкретно в предложената технологична 
последователност на участника липсват/не са предложени конкретни методи и начини за 
предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната 
организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на 
строителството.  

4. В представената строителна програма от участника липсват/не са предвидени 

мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 
Съгласно изискванията посочени в раздел X - Методика за оценка преди да премине 

към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата 
проверява дали техническите предложения отговарят на изброените изисквания и съдържат 
минимално изискуемите реквизити и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от 
участие се отстраняват офертите на Участниците, които:…… - не отговарят на 
изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за 
оформяне на Техническото предложение. 

Комисията счита, че непълнотите в строителната програма представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, 
чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 
участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. 
Представената към техническо предложение Строителна програма не отговаря на 
изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 
оценявана.   
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.  



Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 
„Северни Води“ ООД, с оферта  вх. №92-Ф-225/20.02.2019 год., да бъде отстранен от 
процедурата. 

 

III. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите 
участници по обособени позиции, съгласно одобрената от Възложителя Методика за 
определяне на комплексната оценка, а именно: 

№ по 

ред 

 

По вх. № 

на оф. 

Участник  вх. №, дата 

Обособена позиция № 1 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 
2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 

Обособена позиция № 2 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 
2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 

Обособена позиция № 3 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 
2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 

 

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП 

се изчислява по следната формула: 

КТП = (П1 + П2) = бр. точки 

По обособена позиция № 1 

1. Участник №3 „Запрянови-03“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., 
получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П1 -  „Технологична последователност 

и срокове за изпълнение“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, 
комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на което 

излага следните  
 

Мотиви: 

- Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с 

действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по 

процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации) - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Изпълнението на различните видове СМР ще протичат паралелно, със значителни 

застъпвания във времето. Тази паралелност при изпълнението на различните видове СМР, 

дава възможност изпълнението  на поръчката да е  качествено и във възможно най-кратък 
срок. Организацията на изпълнение на обекта е съобразена с необходимата технологична 
последователност, при изпълнение на различните видове СМР. Участникът е представил 

описание на отделните етапи и е  описал технологичната последователност на изпълнение 
на всички дейности предмет на настоящата поръчка, като ги е съобразил с действащите 
технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в 



предмета на поръчката СМР, както и с ивестиционния проект и техническата 
спецификация.  

        - Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид 

неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер 

(т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености) - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното 
изпълнение на отделните части, в тяхната технологична последователност и 

организационна обвързаност. Отделните специализирани звена изпълняват своите 
строителни дейности, като строителните и монтажните работи се изпълняват в 
последователност, обезпечаваща нормалното развитие на процесите във времето. 

Последователността на строително - монтажните работи са разделени на етапи, които 
включват: 1.Организационни /подготвителни/ работи; 2.Същинско строителство, където 
дейностите по изпълнението на строително – монтажните работи,са дадени в 
последователност, /Изпълнение на демонтажни работи; Трасиране на обекта; Изпълнение 
на земни работи /земно-изкопни и насипни работи/; Изпълнение на кофражни, 

армировъчни и бетонови работи; Изпълнение на водопроводна инсталация;Изпълнение на 
изпитвания и дезинфекция на водопроводната мрежа; Полагане на подосновни пластове; 
Полагане на тротоарни настилки; Полагане на битумен разлив; Полагане на асфалтова 
настилка/, които отговарят на характеристиките и спецификата на такъв вид обекти; 

3.Подготовка и предаване на завършените работи /тествания, завършване и предаване на 
обекта/. 

 

-Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 

поръчката СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен 

подход - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

  Основен метод, който се използва при изпълнение е поточния метод, който се 
характеризира с използването на специализирани бригади за изпълнението на отделните 
групи работи в непрекъсната последователност по отделните работни места. 
Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното изпълнение на 
отделните части, в тяхната технологична последователност и организационна обвързаност. 
Оптимално се използва възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и 

за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична 
обвързаност, за които има осигурен работен фронт и липсват места със специфичен риск. 
Предложените срокове за изпълнение са съобразени с описаните условия за започване и 

извършване, и с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове 
и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с 
организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между 
работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. 

-При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел 

както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично. 

Технологичната последователност на изпълнение на всички дейности предмет на 
поръчката и тяхната продължителност  са отразени в  таблица, като са описани мярка, 
количество, с условна дата на начало и край. Предложените  методи за осъществяване на 



контрол по време на  строителството по отношение навременното стартиране на  
строително – монтажните работи  в планираните срокове, и оттам на строежа като цяло 

включват предприемането на пакет от мерки и предвидени дейности. Дадено е описание на 
действията, отговорностите и задълженията на членовете на ръководния екип при 

осъществяването на контрол върху сроковете в процеса на строителството по отношение 
навременното стартиране на строително – монтажните работи  в планираните срокове и на 
строежа като цяло: Описание на действията, отговорностите и задълженията на членовете 
на ръководния екип за преодоляване негативните последици за проекта и неговата 
реализация при допускане на забава в изпълнението по отношение навременното 
стартиране на строително – монтажни работите  в планираните срокове и на строежа като 
цяло. Методите за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение 
навременното текущо изпълнение на  строително – монтажните работи в планираните 
срокове, и оттам на строежа като цяло включват предприемането на описаните  пакет от 
мерки и предвидени дейности. 

 

- Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на 

строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е описал подробно как ще се осъществява предварителното  
информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 
относно предстоящи строително-монтажни работи, начини за уведомяване на живущите с 
цел  намаляване на затрудненията за достъп до комунални услуги, водоснабдяване, 
електроснабдяване, телефон и интернет. Ще се изготви график за достъпа на строителните 
машини и техника, съгласуван със засегнати лица, за да се намалят затрудненията в 
автомобилното движение и достъпа на засегнати лица до имотите и сградите им. Описан е 
също така и как и от кого  ще се осъществява контрола  за  изпълнението на  мерките, които 
ще се предприемат. Изпълнението на обекта ще се извършва в технологичните етапи 

съгласно линейния график и посочените в настоящата обяснителна записка 
Последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка етапи, като 
първоначално ще бъде въведена Временна Организация на Движението при съществуващо 

движение със спиране на движението поетапно в лентите, в които се извършват 
строително-монтажни работи, съгласно проекта за организация на движението. На всички 

живущи в района ще им бъде осигурен достъп до частната им собственост.  С цел 
информираност на населението, ще бъдат монтирани информационни табели. Дадено е как 
ще се организира работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 
между крайните точки на пътните отсечки. 

-Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на 

ненужно паркиране и струпване на строителна механизация - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

За временна организация на безопасно движение ще бъде поставена сигнализация 
непосредствено преди започване на строителните работи в участъка и ще бъде премахната  
след  приключване  на строителството. Описани са уредите, които ще се използват за 
сигнализация при извършване на краткотрайни и дълготрайни строителни работи. Дадени, 

както примерни схеми за отбиване на движението при нужда, а също така и конкретни 

обходни маршрути. Сигнализацията на строителните или ремонтните работи в обхвата на 
пътя или улицата ще бъде ясно видима и разбираема от участниците в движението по всяко 
време на денонощието и при всякакви метеорологични условия и ще дава навременна и 

достатъчна информация за изменените пътни условия. Временната сигнализация ще бъде 
поставена преди участъка, в който се извършват строителни или ремонтни работи, на 



разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с 
изменените пътни условия и извършат предписаните маневри за безопасно преминаване. 

- Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и 

изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране 

и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично. 

Предложени са  методи за осъществяване на контрол по време на  строителството по 
отношение навременното стартиране на  строително – монтажните работи  в планираните 
срокове, и оттам на строежа като цяло, които включват предприемането на пакет от мерки 

и предвидени дейности, като идентифициране на причините за забава на срокове, 
навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси. Описани са действията, 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния екип при осъществяването на 
контрол върху сроковете в процеса на строителството по отношение навременното 

стартиране на строително – монтажните работи  в планираните срокове и на строежа като 
цяло, Описани са  действията, отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
екип за преодоляване негативните последици за проекта и неговата реализация при 

допускане на забава в изпълнението по отношение навременното стартиране на строително 
– монтажни работите  в планираните срокове и на строежа като цяло. За качественото 

изпълнение в определените срокове на отделните видове СМР работният персонал ще е 
осигурен с необходимите инструменти и приспособления. Фирмата разполага с 
разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност текущото изпълнение 
на отделните строително-монтажни работи да се изпълняват качествено и с висока 
интензивност. Участникът ще  изготви и приложи  план за управление на качественото  н 

изпълнение на договора. Ръководителят на строителния обекта и отговорника по контрол 
на качеството ще следят за стриктното му спазване. Ще се осъществява пряка проверка за 
степента на информираност на заинтересованите страни и ще се изготвя ежедневен 

отчет/рекапитулация за изпълнение на поставените дневни задачи на времевия график от 
страна на техническия ръководител на обекта.ще се извършва съпоставка между 
планирания график на доставка и реалното изпълнение от страна на Ръководителят на 
строителния обекта и Началника на отдел Снабдяване във фирмата. Ще се осъществява 
оперативен ежедневен контрол от страна на техническия ръководителна обекта за спазване 
на определената технология при изпълнение строителните работи, процеси и операции, ще 
се извършва ежедневна проверка и контрол за съответствието на изпълнените строителни 

работи с работните чертежи и действащите стандарти, строително-технически норми и др. 

от страна на техническия ръководител на обекта. 

-Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 

която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Освен основното оборудване строителната фирма, разполага с резервно оборудване, 
което ще влезе в употреба в случай на повреда на основното. По време на изпълнението на 
строителните дейности, всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет 
достъп, ще бъде междувременно заменена от Изпълнителя с техника годна да извършва 
необходимите действия със същото качество. Определена е основната строителна 
механизация, която е необходима да се използва при изпълнение на строителството на 
обекта. Целесъобразно избраната технология и организация при изпълнение на различните 
видове строително монтажни работи и технологичните процеси, в голяма степен е гаранция 
за качеството на строителството като цяло и завършването на обекта в определения срок. За 
качественото изпълнение в определените срокове на отделните видове СМР работният 
персонал ще е осигурен с необходимите инструменти и приспособления. Фирмата 
разполага с разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност текущото 



изпълнение на отделните строително-монтажни работи да се изпълняват качествено и с 
висока интензивност. Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за 
постоянният контрол на изправността на механизация и оборудване, Външни машини се 
наемат само от одобрени доставчици след предварителен контрол. В таблицата е показана 
техническата обезпеченост за изпълнение на обекта относно основна техника и 

механизация (строителни машини и автотранспортни средства), в която таблица е видно че 
фирмата ще осигури необходимата такава за изпълнение на поръчката. 

 

Допълнително: 

- Участникът предлага при реализацията на обекта да използва конкретни, 

относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще 

допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 

замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. 

Дейностите, които ще предприеме участника  при изпълнение на настоящия проект 
/договор/, имат отношение към околната среда и действията ще бъдат съгласувани със 
съответните компетентни органи. В случай на разливи или образуване на опасни отпадъци 

при изпълнение на договора, управлението на опасния отпадък ще се поеме от 
Изпълнителя. Мерките за опазване на околната среда се разделят условно от Участника на: 
Депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; Депониране/изхвърляне 
на течни отпадъци; Депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; Други мерки, 

предвидени от участника. Всички строителни материали ще се складират на определените 
за целта места с цел опазване района от замърсяване за разтворите ще се ползва инвентарна 
форма с цел ограничаване разпространението им и замърсяване на строителната площадка. 
При действие на строителна механизация в района на обекта ще се внимава и съхранява 
съществуващата дървесна растителност. Описани са мерките за намаляване  замърсяването 

на атмосферния въздух и предотвратяване вредното въздействие върху природните 
екосистеми, за замърсяването на водите, земята, почвите, геоложка среда и ландшавт, 
растителен и животински свят и др. предвидени са също така и превантивни, спомагателни 

и допълнителни мерки за опазване на околната среда. 
 

  - Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение 

и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. 

гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и 

предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Като ключови моменти за качествено и навременно изпълнение на договора са 
описани подробно в технологично и организационно отношение следните ключови 

моменти: изпълнение на строително-монтажните дейности; изпълнение на строителството, 

засягащо във възможно най-малка степен околната среда и населението; въвеждане на 
обекта в експлоатация участникът гарантира, че ще създаде необходимата организация за 
изпълнение на ключовите моменти в резултат, на което ще бъдат постигнати следните 
резултати: Бързо и качествено изпълнение на всички строително-монтажни работи; 

Изпълнение на строителството, засягащо във възможно най-малка степен околната среда и 

населението; Въвеждане  в експлоатация на обекта предмет на договора. 
 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П2 - „Организация за изпълнение на 

поръчката“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, комисията 
счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид което излага следните  

 



Мотиви: 

- Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 

същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите 

и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на 

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на 

поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния 

обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока 

за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Предложената организация на строителната площадка при изпълнението на 
поръчката е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – 

монтажните работи, включени в предмета на поръчката, като гарантира осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 
безопасност на строежа,разработени са планове за предотвратяване и ликвидиране на 
пожари и авариии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната 
площадка. Предложената организация на строителната площадка е комплексна разработка, 
която включва и е разгледана в няколко основни аспекта както следва: организация и 

подход при изпълнение на строителството, осигуряващи необходимите условия за спазване 
на предложения срок за изграждането на строежа – предмет на поръчката изисквания при 
работа с машини на строителната площадка и на обекта като цяло: изисквания за противопожарна 
охрана на  строителната площадка и на обекта като цяло: описание на организацията на 
строителната площадка, включително временното строителство, ще бъдат определени 

площадките  за депониране на материали необходимо за обезпечаване на основното 
строителство, осигуряваща необходимите условия за спазване на предложения срок за 
изграждането на строежа – предмет на поръчката. Разрабатена е  организация в периода на 
подготовката и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 
строителство. Разпределяне на материалите за съхранение по складове, съобразно изискванията за 
съхранение до влагането им. Ще се определят места за временно складиране на строителните 
материали за директно ежедневно влагане, съгласувано с Възложителя. Приспособленията за 
складиране ще са готови преди пристигането на материала. Ще се изградят или монтират и временни 
складове.  

 

-Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 

(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 

строителство - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Описана е организацията на работата на целия екип включващ инженеро 
техническия състав и изпълнителските бригади. В табличен вид много продробно 
участникът е дал описание на експертите, техните задачи и основните ресурси, които са 
необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, 

включени в предмета на поръчката.представена е йерархична обвързаност, както и 

начините на осъществяване на вътрешна комуникация с конкректни ангажименти, които 
ще се прилагат за изпълнение на поръчката и начините на осъществяване на комуникация с 
Възложителя и други структури имащи отношение към обекта. Предложената схема за 
комуникационните връзки между екипа на Изпълнителя и Възложителя определя лесна и 

бърза комуникация между отделните участници. Представена е подробна организационна 
схема представляваща  организационната структура за изпълнение на поръчката. Дадени са 
основните мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при изпълнение на 
поръчката, както и мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, 



използваното техническо оборудване и използваните технически лица при изпълнението на 
поръчката и др. Също така са описани и мерките за контрол, които допринасят за 
качествено изпълнение.  Като мярка за срочно изпълнение на поръчката е извършването на 
добра организация при документиране на изпълнението на строителството. Дадени са и 

действащите ситеми, които за контрол на качествто, които ще се  използват при изпълнение 
на обекта.  
 

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Всички дейности за изпълнение на поръчката са дадени, като за всяка поотделно са 
разпределени съответните отговорни  експерти за изпълнението им. За всеки един са 
определени задачите, които ще изпълняват, за какво е отговорен. Като например за дейност  
„Рязане на асфалтова настилка“ отговорни експерти са 1.Ръководител на строителен обекта 
- Ръководи цялостната работа при рязане на асфалтова настилка; Следи за качеството на 
изпълнение; Оказва логистична и комуникационна подкрепа на екипа; Управлява и 

координира дейностите на екипа от експерти и документация при рязане на асфалтова 
настилка. 2.Технически ръководител на обекта - Отговаря за организацията на СМР, 

организира работната сила и механизацията при доставка и рязане на асфалтова настилка. 
3.Координатор по безопасни и здравословни условия на труд - Следи и съблюдава 
изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд по време на рязане на асфалтова настилка и провеждането на 
необходимите инструктажи. 

 

-За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - 

материали, механизация, работници и др. - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Всички дейности за изпълнение на поръчката са дефинирани точно  в табличен вид, 

с мярка, условна дата начало и край, необходимите човешки ресурси , материали, 

механизация. 
 

-Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията 

на инвестиционния проект - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Технически параметри и  характеристики на основните материали и строителни 

продукти, предвиждани за влагане в строежа участникът е представил в няколко таблици. 

 

          Допълнително:  

-Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената 

ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената 

организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната 

организация на работната сила - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е 
налично. 

Йерархичната обвързаност във фирмата, вътрешната комуникация и конкретните 
ангажименти, които ще се прилагат за изпълнението на поръчката е съобразена с  
организацията на човешките ресурси, които са необходими и ще бъдат осигурени за 
изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката. 
Дейностите по изпълнение на поръчката, с разпределението на техническите и човешки 



ресурси, които ще бъдат заети при изпълнението са тясно свързани със срока за изпълнение 
и доброто качество на изпълнение. Възложителят и  Консултантът  по всяко време ще  
инспектират работите, ще  контролират технологията на изпълнението и ще  издават 
инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 
технология и начин на изпълнение. Всяка отделна дейност ще бъде захранена с 
необходимата работна ръка, оборудване и необходимата механизация за изпълнение на 
строителните работи. Строителните машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и 

приспособленията към тях ще съответстват на предложената механизация, ще бъдат в 
изправност и обезопасени 

 

- Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и 

реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за 

преодоляването им в случай, че се проявят - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната 
организация на строителната площадка  на  конкретния строеж – предмет на поръчката, 
предвид неговите характеристики и особености, участникът  ги разделя в седем  групи: 

Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от появата на лоши метеорологични условия; 
Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от неизпълнение на договорни задължения, в това 
число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; Затруднения в 
планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж – предмет на 
поръчката, предизвикани от появата на нерегламентирани подземни комуникации; 

Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от появата на археологически находки  и т.н. за 
всяка по отделно са описани мерките за предотвратяване  и за преодоляването им в случай, 

че се проявят. 
 

Участник №3 „Запрянови-03“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., по 

Показател КТП получава: 
КТП = 50т. + 50т. = 100 бр. точки 

 

2. Участник №4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., 
получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П1 -  „Технологична последователност 

и срокове за изпълнение“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, 
комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на което 

излага следните  
 

Мотиви: 

-Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с 

действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по 

процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации) - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  



Участникът е посочил организационните етапи по ЗБУТ за строежа които са: Етап 1 

— временно строителство: оборудване на автофургон за битово помещение с аптечка и 

място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди /пожарогасители/, 

поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и маркировка около 

работната площадка; Етап 2 — Изкопни работи за водопровод, рязане на асфалт, 
хоризонтални сондажи; Етап 3 —Укрепване на изкопа; Етап 4 — полагане на водопровода, 
заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с отсевки и 

трамбоване; Етап 6 — Възстановяване на настилките. Схематично е дадено укрепването по 

дължина на предвидени спирателни кранове и противопожарни хидранти. Строителните 
дейностти ще бъдат  разделени  на два етапа: първо ще се изпълняват главните 
водопроводни клонове, а след това второстепенните, като на първи етап ще се изпълнят 
Главният водопроводен клон Гл.кл.I – ф225 и главните водопроводни клонове – 2 броя до 

ф110. На втори етап ще се изпълнят второстепенните клонове – 27 броя до ф90. Участникът 
е описал следните етапи: I.иницииране – състои се  от процеси по подготовка и оторизация 
на договора; II.планиране – състои се от извършване на подробни прегледи и анализи 

относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката, като 

тук са включени: Планиране на етапите; Планиране конкретното изпълнение на задачите. 
От етапите следва да бъдат, изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 
конкретно дефинирани и разделени на по - малки по обхват компоненти и подзадачи, които 
ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне 
по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им; Планиране на 
ресурсите; Планиране управлението на риска; Планиране на качеството; Планиране на 
комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; Планиране начина 
на отчитане; III етап на одобряване и съгласуване - този етап се състои от дейности и 

процедури по одобряване и съгласуване на разработените документи от страна на 
строителя; IV. етап стартиране на същинското строителство - този етап включва следните 
видове дейности, разделени условно в етапи и под етапи: 1. Подготовителни работи и 

мобилизация на ресурсите; 2. Временно строителство; 3.Започване изпълнение на СМР, 

включващо видовете дейности в технологична последователност. V. етап на демобилизация 
на ресурсите - този етап се състои от дейности и процедури по демобилизация на 
ресурсите, окончателно почистване на строителната площадка, премахване и извозване на 
временните/помощни съоръжения. Рекултивация на засегнатия терен. VI. етап на 
окончателно отчитане, съставяне на акт.обр.15; VII. етап гаранционно обслужване и 

отговорност след изпълнение на строителството. Като постоянни съпътстващи дейности 

във всеки един етап  участника е отбелязал, че са заложени: мерки по ЗБУТ; мерки по 
опазване на околната среда и др. 

- Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид 

неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер 

(т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености) - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът предвижда  поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на 
отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., 

което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това 
работни участъци. Описал е избраният модел на организация и изпълнение. Етапите при 

строителния проект могат да се осъществяват последователно при традиционния подход 

или могат да се застъпват по време в различни степени. Участникът е разгледла три етапа: 
етап 1. Подготвителни дейности; етап 2. Строителство; етап 3. Пуск и реализация. 
Технологична последователност на строителните дейности. Участникът е изложил девет 
аргумента, относно предложената от него технологична последователност на изпълнение. 
Етапи за изпълнение на поръчката са взаимно обвързани.  



- Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 

поръчката СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен 

подход - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Продължителността и последователността на всички видове дейности, предмет на 
поръчката, както и обезпечеността им с хора и машини и тяхното разпределение е 
съобразено със срока на изпълнение на съответната дейност. В таблица e представена 
технологичната последователност и взаимообвързаност на предвидените за изпълнение 
СМР, като за всяка дейност е посочено описание на строително- монтажните работи, 

единична мярка, к - во, продължителност/срок, начало - край, необходимата механизация. 
Във втората таблица участникът е представил необходимия човешки ресурс за всяка една 
дейност от първата таблица. Участникът предвижда да използва ротационния  принцип на 
работа - наличие на достатъчен брой работници, които да се сменят, така че да бъдат 
осигурени необходимите почивки за всеки един работник и да бъде осигурен непрекъснат 
режим на работа. 

- При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел 

както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения- Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

В таблица e представил сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните 
работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 
технологичните  така и организационните зависимости между работите на конкретния 
строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете. За всяка дейност е 
посочено описание на строително- монтажните работи, единична мярка, к-во, 

продължителност/срок, начало-край, необходимата работна ръка и необходимата 
механизация.  

-Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на 

строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е посочил, че предварително ще се информира обществеността за 
районите на работа със поставяне на знаци, указателни табели, маркировка, 
предупредителни светлини и посредством средствата за масово осведомяване, в 
жилищните сгради и кръстовищата в района, поставяне на уведомления на 
информационните табла в хранителните магазини, кметството, читалището и местата, 
които ежедневно се посещават от най - много хора. Предварително ще се планира и огласи 

организацията на трафика в района на дейностите посредством временна организация на 
движението. Поставяне на информационни табели, на предварително одобрени от 
Възложителя места, за предстоящото започване и приключване на строителството и 

временната организация на движението в различните части на строителната площадка, дни 

преди реалното започване на работа 

-Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване 

на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът предвижда пълно затваряне на платното за движение, отбиване на 
движението по обходни улици видно от схеми 1, 2  и 3. Предварително планира да огласи 

организацията на трафика в района на дейностите. Предвижда поставяне на 



информационни табели, на предварително одобрени от Възложителя места, за 
предстоящото започване и приключване на строителството и временната организация на 
движението в различните части на строителната площадка, дни преди реалното започване 
на работа. Ще се разработи и спазва стриктен график на придвижване на механизацията и 

доставка на материали, така че да се избягва ненужното паркиране на строителна 
механизация  в района на обекта.Ще се определи място за паркиране на строителната 
техника, която се ползва на смяни, за да не се налага ненужно придвижване от и до обекта 
на строителна техника, но така че да се избягва и ненужното струпване на техника на 
място 

 

-Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и 

изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното 

стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за 

изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на 

качеството - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Експертния състав за изпълнение на строителството се състои от Главен 

ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и Координатор 
ЗБУТ.  Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на 
проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, строителен инженер с 
подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник 
строителна механизация и автотранспорт. Участникът е дал седем строителни звена 
/бригади/ специализирани по отделните видове СМР, с броя на работниците, а  именно: 

Бригада 1 ВиК - 12 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - Конструкции - 6 бр; Бригада 4 - 

Обща - 12 бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Пътна - 9 бр.; Бригада 7 - Взривни 

дейности - 3 бр. Участникът декларира максимален брой на ангажираните лица, заети в 
СМР 76 бр. 6.Описание на разпределението на задачите и отговорностите, координация на 
участниците в строителния процес и заинтересовани страни. Представено е схематично 
организационната структура на персонала. Изпълнителят ще разпределя всички задачи в 
екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок, качественото изпълнение и 

минимизиране на дискомфорта на жителите, засегнати от строителния процес. 
 

-Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 

която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

В табличен вид участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната 
механизация и оборудване на стр. 87-90. 

 

Допълнително: 

-Участникът предлага при реализацията на обекта да използва конкретни, 

относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще 

допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 

замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е представил План за организация по изпълнение на мерките за 
опазването на околната среда, критерии за опазване на околната среда. В тази част са 
посочени конкретните елементи от компонента опазване на околната среда и мерки 

(предвидените мероприятия) за опазване на околната среда, като осигуряване на химически 

тоалетни и постоянното им обслужване. Осигуряване събирането и извозването на 
битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на 
строителната площадка. Транспортиране и депониране по екологично безопасен начин на 
твърдите отпадъци от строителната дейност на регламентирани депа и др. В табличен вид 

са дадени екологичните аспекти, които участника ще се стреми да бъдат подобрени 



относно шумово замърсяване, вибрации, производство и управление на опасни отпадъци, 

на инертни отпадъци , засягане на водоизточници и подземни води, замърсяване на 
атмосферата и др./стр.163-181/. 

 

-Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и 

гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. 

гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и 

предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

 Ключови моменти и зависимостти при управлението на изпълнението на строително 

монтажните дейностти, които гарантират ефективното управление на сроковете. 
Правилното подреждане и управление на отделните процеси, гарантира ефективносто 
управление на процесите и сроковете на изпълнение и предотвратява възможни закъснения 
на даден етап, а от там и на целият срок на договора. Предварителното планиране за 
следващият етап и спазването на последователността на етапите ще гарантира 
навременното изпълнение на всяка дейност, а от там и на целият договор. Участникът е 
описал следните етапи: I. иницииране – състои се  от процеси по подготовка и оторизация 
на договора; II. планиране – състои се от извършване на подробни прегледи и анализи 

относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката, като 

тук са включени: Планиране на етапите; Планиране конкретното изпълнение на задачите. 
От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 
конкретно дефинирани и разделени на по - малки по обхват компоненти и подзадачи, които 
ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне 
по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им; Планиране на 
ресурсите; Планиране управлението на риска; Планиране на качеството; Планиране на 
комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; Планиране начина 
на отчитане. 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П2 - „Организация за изпълнение на 

поръчката“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, комисията 
счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид което излага следните  

 

Мотиви: 

-Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 

същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите 

и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на 

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на 

поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния 

обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока 

за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Организация, начин и последователност на изпълнение на предвижданите дейности. 

Участникът предвижда  поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на 
отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., 

което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това 
работни участъци. Така избраният модел на организация и изпълнение е показан  в 
линейния график. Етапите при строителния проект могат да се осъществяват 
последователно при традиционния подход или могат да се застъпват по време в различни 



степени. Участникът разглежда три етапа: етап 1. Подготвителни дейности; етап 2. 

Строителство; етап 3. Пуск и реализация. Организационните етапи по ЗБУТ за строежа са: 
Етап 1 — временно строителство: оборудване на автофургон за битово помещение с 
аптечка и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди 

/пожарогасители/, поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и 

маркировка около работната площадка; Етап 2 — Изкопни работи за водопровод, рязане на 
асфалт, хоризонтални сондажи; Етап 3 —Укрепване на изкопа; Етап 4 — полагане на 
водопровода, заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с 
отсевки и трамбоване; Етап 6 — Възстановяване на настилките. Схематично е дадено 

укрепването по дължина на предвидени спирателни кранове и противопожарни хидранти. 

Строителните дейностти ще бъдат  разделени  на два етапа: първо ще се изпълняват 
главните водопроводни клонове, а след това второстепенните, като на първи етап ще се 
изпълнят Главният водопроводен клон Гл.кл.I – ф225 и главните водопроводни клонове – 2 

броя до ф110. На втори етап ще се изпълнят второстепенните клонове – 27 броя до ф90. 

Описани са транспорт, товарене, разтоварване, складиране, монтаж, изпитване, което ще се 
извърши на 2 етапа - предварително и основно, как ще се осъществява контрола по време 
на строителния процес. 4. Мерки и начини за осигуряване на качество. Описал е контрола 
за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. Участникът е  
изложил предвидените методи на контрол, като контролът на процесите включва: контрол 
на техническата документация; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол 
на ресурсите; контрол на работната среда; контрол на параметрите на процесите; контрол 
на специалните процеси; контрол на идентификацията; контрол на документирането. За 
опазване на пожарната безопасност на строежа Участника е дал план и мерки  за 
предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на 
намиращите се на строителната площадка /стр.138-140/. 10. План за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на 
строителната площадка. Дадени са 16 по важни правила, норми и мероприятия, също така 
какви мерки ще бъдат съблюдавани за  ЗБУТ при земни работи, при полагане на 
водопровод по метода УХС, при работа с битумни и асфалтови смеси, при работа с 
пътностроителни машини и др./стр.135-151/. 

 

-Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 

(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 

строителство - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Организация, отговорности и задължения на инженерно - техническия състав. Като 
основни фактори за  избора на организация и подход участника отбелязва: Изключително 
богатия опит на  експерти в изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ВиК 

мрежи и съоръжения; Квалификацията на техническия персонал (експерти); Използването 

на иновативни методи и технологии; Модерна механизация с висока производителност. 
Изпълнението на поръчката, както и организацията условно са разделени на три етапа: 
подготвителен етап; основен етап (строителен); довършителен етап. Всички СМР по 
изпълнение на обекта ще се извършват като се избягва или при невъзможност за това се 
свежда до минимум прекъсването на движението на пътни превозни средства. 
Изпълнението на строежа ще бъде в съответствие с Техническите спецификации, както и с 
правилата за изпълнение на СМР и мерките за опазване на живота и здравето на хората на 
строителната площадка. Експертния състав за изпълнение на строителството се състои от 
Главен ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и 

Координатор ЗБУТ.  Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото 

изпълнение на проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, 

строителен инженер с подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки 



и Отговорник строителна механизация и автотранспорт. Участникът е дал седем 

строителни звена /бригади/ специализирани по отделните видове СМР, с броя на 
работниците, а  именно: Бригада 1 ВиК - 12 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - 

Конструкции - 6 бр; Бригада 4 - Обща - 12 бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Пътна - 
9 бр.; Бригада 7 - Взривни дейности - 3 бр. Участникът декларира максимален брой на 
ангажираните лица, заети в СМР 76 бр. 6.Описание на разпределението на задачите и 

отговорностите, координация на участниците в строителния процес и заинтересовани 

страни. 

 

-За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

В табличен вид е представена структурата и техническата обезпеченост на звената, 
които участват в съответния екип за изпълнение на задачите, като е посочено в колоните: 
бригада, отделна задача, изпълнителски състав и техническа обезпеченост. Описани са 
мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, които 
обосновават качественото изпълнение на поръчката и допълнителни мерки. Ще бъдат 
предприети конкретни мерки с цел непрекъснат контрол на качеството по време на 
строителството. Основните направления на тази дейност са: Входящ контрол - Извършване 
на входящ контрол на строителни материали. Вземане на проби при производството и на 
място при полагане, за установяване съответствието на физико - механичните показатели в 
лабораторни условия; Операционен и текущ технологичен контрол - Текущ контрол за 
установяване на съответствието на влагането в обектите на строителните материали и 

изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите 
нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението; Приемателен контрол 
- Издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълнените строителни работи 

и потвърждаване на данните от лабораторните изпитания. Подробно са разписани как ще се 
осъществяват дейностите по контрола и от кого ще се осъществяват, както са дадени и 

правата, отговорностите и задълженията им /стр.123-стр.138/.  

 

-За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - 

материали, механизация, работници и др. - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

В таблица e представил за всяка дейност е посочено описание на строително- 

монтажните работи, единична мярка, к-во, продължителност/срок, начало-край, 

необходимата работна ръка и необходимата механизация.  
 

- Описани са техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 

предвижданията на инвестиционния проект - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Участникът е представил техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които предвижда да бъдат вложени  в строежа на стр.198-204. 

 

 Допълнително:  

-Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената 

ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената 

организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната 



организация на работната сила - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е 
налично.  

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 
подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 
строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните 
продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички 

видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на поръчката, не такава, приложима 
към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености, 

създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната 
среда и пожарна безопасност на строежа 

 

-Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и 

реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за 

преодоляването им в случай, че се проявят - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Участникът е представил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка. – 1. времеви фактори: 

Забава при започване на строителните работи и Формите  на проявление. Мерки за 
предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от 
факторите, вероятност от възникване и степен на влияние. 2.дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнение на договора 3. отклонения от представения линеен график 4. 

неблагоприятни валежни и температурни условия. 5. неспазване на крайния срок за 
изпълнение по независещи от изпълнителя причини. За всеки един от изброените е даден 

вероятност от възникване  и степен на влияние и мерки за предотвратяване  и намаляване 
на въздействието /стр.183-стр.192/. 

 

Участникът №4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., по 

Показател КТП получава: 
КТП = 50т. + 50т. = 100 бр. точки 

 

По обособена позиция № 2 

1. Участникът №3 „Запрянови-03“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., 
получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П1 -  „Технологична последователност 

и срокове за изпълнение“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, 
комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на което 

излага следните  
 

Мотиви: 

-Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с 

действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по 

процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации) - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Изпълнението на различните видове СМР ще протичат паралелно, със значителни 

застъпвания във времето. Тази паралелност при изпълнението на различните видове СМР, 



дава възможност изпълнението  на поръчката да е  качествено и във възможно най-кратък 
срок. Организацията на изпълнение на обекта е съобразена с необходимата технологична 
последователност, при изпълнение на различните видове СМР.Участникът е представил 

описание на отделните етапи, и е  описал технологичната последователност на изпълнение 
на всички дейности предмет на настоящата поръчка, като ги е съобразил с действащите 
технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в 
предмета на поръчката СМР, както и с ивестиционния проект и техническата 
спецификация.  
          

- Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид 

неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер 

(т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености) - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното 
изпълнение на отделните части, в тяхната технологична последователност и 

организационна обвързаност. Отделните специализирани звена изпълняват своите 
строителни дейности, като строителните и монтажните работи се изпълняват в 
последователност, обезпечаваща нормалното развитие на процесите във времето. 

Последователността на строително - монтажните работи са разделени на етапи, които 
включват: 1.Организационни /подготвителни/ работи; 2.Същинско строителство, където 
дейностите по изпълнението на строително – монтажните работи,са дадени в 
последователност, /Изпълнение на демонтажни работи; Трасиране на обекта; Изпълнение 

на земни работи /земно-изкопни и насипни работи/; Изпълнение на кофражни, 

армировъчни и бетонови работи; Изпълнение на водопроводна инсталация;Изпълнение на 

изпитвания и дезинфекция на водопроводната мрежа; Полагане на подосновни пластове; 

Полагане на тротоарни настилки; Полагане на битумен разлив; Полагане на асфалтова 

настилка/, които отговарят на характеристиките и спецификата на такъв вид обекти; 

3.Подготовка и предаване на завършените работи /тествания, завършване и предаване на 
обекта/. 

 

-Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 

поръчката СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен 

подход - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Основен метод, който се използва при изпълнение е поточния метод, който се 
характеризира с използването на специализирани бригади за изпълнението на отделните 
групи работи в непрекъсната последователност по отделните работни места. 
Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното изпълнение на 
отделните части, в тяхната технологична последователност и организационна обвързаност. 
Оптимално се използва възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и 

за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична 
обвързаност, за които има осигурен работен фронт и липсват места със специфичен риск. 
Предложените срокове за изпълнение са съобразени с описаните условия за започване и 

извършване, и с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове 
и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с 
организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между 
работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. 

 

-При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел 

както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и 



необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично. 

Технологичната последователност на изпълнение на всички дейности предмет на 
поръчката и тяхната продължителност  са отразени в  таблица, като са описани мярка, 
количество, с условна дата на начало и край. Предложените  методи за осъществяване на 
контрол по време на  строителството по отношение навременното стартиране на  
строително – монтажните работи  в планираните срокове, и оттам на строежа като цяло 

включват предприемането на пакет от мерки и предвидени дейности. Дадено е описание на 
действията, отговорностите и задълженията на членовете на ръководния екип при 

осъществяването на контрол върху сроковете в процеса на строителството по отношение 
навременното стартиране на строително – монтажните работи  в планираните срокове и на 
строежа като цяло: Описание на действията, отговорностите и задълженията на членовете 
на ръководния екип за преодоляване негативните последици за проекта и неговата 
реализация при допускане на забава в изпълнението по отношение навременното 
стартиране на строително – монтажни работите  в планираните срокове и на строежа като 
цяло. Методите за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение 
навременното текущо изпълнение на  строително – монтажните работи в планираните 
срокове, и оттам на строежа като цяло включват предприемането на описаните  пакет от 
мерки и предвидени дейности. 

 

-Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на 

строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е описал подробно как ще се осъществява предварителното  
информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 
относно предстоящи строително-монтажни работи, начини за уведомяване на живущите с 
цел  намаляване на затрудненията за достъп до комунални услуги, водоснабдяване, 
електроснабдяване, телефон и интернет. Ще се изготви график за достъпа на строителните 
машини и техника, съгласуван със засегнати лица, за да се намалят затрудненията в 
автомобилното движение и достъпа на засегнати лица до имотите и сградите им. Описан е 
също така и как и от кого  ще се осъществява контрола  за  изпълнението на  мерките, които 
ще се предприемат. Изпълнението на обекта ще се извършва в технологичните етапи 

съгласно линейния график и посочените в настоящата обяснителна записка 
Последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка етапи, като 
първоначално ще бъде въведена Временна Организация на Движението при съществуващо 

движение със спиране на движението поетапно в лентите, в които се извършват 
строително-монтажни работи, съгласно проекта за организация на движението. На всички 

живущи в района ще им бъде осигурен достъп до частната им собственост. С цел 

информираност на населението, ще бъдат монтирани информационни табели. Дадено е как 
ще се организира работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 
между крайните точки на пътните отсечки. 

 

-Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване 

на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

За временна организация на безопасно движение ще бъде поставена сигнализация 
непосредствено преди започване на строителните работи в участъка и ще бъде премахната  
след  приключване  на строителството. Описани са уредите, които ще се използват за 
сигнализация при извършване на краткотрайни и дълготрайни строителни работи. Дадени, 



както примерни схеми за отбиване на движението при нужда, а също така и конкретни 

обходни маршрути. Сигнализацията на строителните или ремонтните работи в обхвата на 
пътя или улицата ще бъде ясно видима и разбираема от участниците в движението по всяко 
време на денонощието и при всякакви метеорологични условия и ще дава навременна и 

достатъчна информация за изменените пътни условия. Временната сигнализация ще бъде 
поставена преди участъка, в който се извършват строителни или ремонтни работи, на 
разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с 
изменените пътни условия и извършат предписаните маневри за безопасно преминаване. 

 

-Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и 

изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране 

и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично. 

Предложени са  методи за осъществяване на контрол по време на  строителството по 

отношение навременното стартиране на  строително – монтажните работи  в планираните 
срокове, и оттам на строежа като цяло, които включват предприемането на пакет от мерки 

и предвидени дейности, като идентифициране на причините за забава на срокове, 
навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси. Описани са действията, 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния екип при осъществяването на 
контрол върху сроковете в процеса на строителството по отношение навременното 

стартиране на строително – монтажните работи  в планираните срокове и на строежа като 
цяло, Описани са  действията, отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
екип за преодоляване негативните последици за проекта и неговата реализация при 

допускане на забава в изпълнението по отношение навременното стартиране на строително 
– монтажни работите  в планираните срокове и на строежа като цяло. За качественото 

изпълнение в определените срокове на отделните видове СМР работният персонал ще е 
осигурен с необходимите инструменти и приспособления. Фирмата разполага с 
разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност текущото изпълнение 
на отделните строително-монтажни работи да се изпълняват качествено и с висока 
интензивност. Участникът ще  изготви и приложи  план за управление на качественото  н 

изпълнение на договора. Ръководителят на строителния обекта и отговорника по контрол 
на качеството ще следят за стриктното му спазване. Ще се осъществява пряка проверка за 
степента на информираност на заинтересованите страни и ще се изготвя ежедневен 

отчет/рекапитулация за изпълнение на поставените дневни задачи на времевия график от 
страна на техническия ръководител на обекта.ще се извършва съпоставка между 
планирания график на доставка и реалното изпълнение от страна на Ръководителят на 
строителния обекта и Началника на отдел Снабдяване във фирмата. Ще се осъществява 
оперативен ежедневен контрол от страна на техническия ръководителна обекта за спазване 
на определената технология при изпълнение строителните работи, процеси и операции, ще 
се извършва ежедневна проверка и контрол за съответствието на изпълнените строителни 

работи с работните чертежи и действащите стандарти, строително-технически норми и др. 

от страна на техническия ръководител на обекта. 

-Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 

която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Освен основното оборудване строителната фирма, разполага с резервно оборудване, 
което ще влезе в употреба в случай на повреда на основното. По време на изпълнението на 
строителните дейности, всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет 
достъп, ще бъде междувременно заменена от Изпълнителя с техника годна да извършва 
необходимите действия със същото качество. Определена е основната строителна 
механизация, която е необходима да се използва при изпълнение на строителството на 



обекта. Целесъобразно избраната технология и организация при изпълнение на различните 
видове строително монтажни работи и технологичните процеси, в голяма степен е гаранция 
за качеството на строителството като цяло и завършването на обекта в определения срок. За 
качественото изпълнение в определените срокове на отделните видове СМР работният 
персонал ще е осигурен с необходимите инструменти и приспособления. Фирмата 
разполага с разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност текущото 

изпълнение на отделните строително-монтажни работи да се изпълняват качествено и с 
висока интензивност. Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за 
постоянният контрол на изправността на механизация и оборудване, Външни машини се 
наемат само от одобрени доставчици след предварителен контрол. В таблицата е показана 
техническата обезпеченост за изпълнение на обекта относно основна техника и 

механизация (строителни машини и автотранспортни средства), в която таблица е видно че 
фирмата ще осигури необходимата такава за изпълнение на поръчката. 

 

Допълнително: 

-Участникът предлага при реализацията на обекта да използва конкретни, 

относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще 

допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 

замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. 

Дейностите, които ще предприеме участника  при изпълнение на настоящия проект 
/договор/, имат отношение към околната среда и действията ще бъдат съгласувани със 
съответните компетентни органи. В случай на разливи или образуване на опасни отпадъци 

при изпълнение на договора, управлението на опасния отпадък ще се поеме от 
Изпълнителя. Мерките за опазване на околната среда се разделят условно от Участника на: 
Депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; Депониране/изхвърляне 
на течни отпадъци; Депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; Други мерки, 

предвидени от участника. Всички строителни материали ще се складират на определените 
за целта места с цел опазване района от замърсяване за разтворите ще се ползва инвентарна 
форма с цел ограничаване разпространението им и замърсяване на строителната площадка. 
При действие на строителна механизация в района на обекта ще се внимава и съхранява 
съществуващата дървесна растителност. Описани са мерките за намаляване  замърсяването 

на атмосферния въздух и предотвратяване вредното въздействие върху природните 
екосистеми, за замърсяването на водите, земята, почвите, геоложка среда и ландшавт, 
растителен и животински свят и др.предвидени са също така и превантивни, спомагателни 

и допълнителни мерки за опазване на околната среда. 
 

  -Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и 

гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. 

гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и 

предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Като ключови моменти за качествено и навременно изпълнение на договора са 
описани подробно в технологично и организационно отношение следните ключови 

моменти: изпълнение на строително-монтажните дейности; изпълнение на строителството, 

засягащо във възможно най-малка степен околната среда и населението; въвеждане на 
обекта в експлоатация участникът гарантира, че ще създаде необходимата организация за 
изпълнение на ключовите моменти в резултат, на което ще бъдат постигнати следните 
резултати: Бързо и качествено изпълнение на всички строително-монтажни работи; 

Изпълнение на строителството, засягащо във възможно най-малка степен околната среда и 

населението; Въвеждане  в експлоатация на обекта предмет на договора. 
 



След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П2 - „Организация за изпълнение на 

поръчката“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, комисията 
счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид което излага следните  

 

Мотиви: 

-Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 

същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите 

и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на 

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на 

поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния 

обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока 

за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Предложената организация на строителната площадка при изпълнението на 
поръчката е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – 

монтажните работи, включени в предмета на поръчката, като гарантира осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 
безопасност на строежа,разработени са планове за предотвратяване и ликвидиране на 
пожари и авариии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната 
площадка. Предложената организация на строителната площадка е комплексна разработка, 
която включва и е разгледана в няколко основни аспекта както следва: организация и 

подход при изпълнение на строителството, осигуряващи необходимите условия за спазване 
на предложения срок за изграждането на строежа – предмет на поръчката изисквания при 
работа с машини на строителната площадка и на обекта като цяло: изисквания за противопожарна 
охрана на  строителната площадка и на обекта като цяло: описание на организацията на 
строителната площадка, включително временното строителство, ще бъдат определени 

площадките  за депониране на материали необходимо за обезпечаване на основното 
строителство, осигуряваща необходимите условия за спазване на предложения срок за 
изграждането на строежа – предмет на поръчката. Разрабатена е  организация в периода на 
подготовката и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 
строителство. Разпределяне на материалите за съхранение по складове, съобразно изискванията за 
съхранение до влагането им. Ще се определят места за временно складиране на строителните 
материали за директно ежедневно влагане, съгласувано с Възложителя. Приспособленията за 
складиране ще са готови преди пристигането на материала. Ще се изградят или монтират и временни 
складове.  

 

-Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 

(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 

строителство - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Описана е организацията на работата на целия екип включващ инженеро 
техническия състав и изпълнителските бригади. В табличен вид много продробно 
участникът е дал описание на експертите, техните задачи и основните ресурси, които са 
необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, 

включени в предмета на поръчката.представена е йерархична обвързаност, както и 

начините на осъществяване на вътрешна комуникация с конкректни ангажименти, които 
ще се прилагат за изпълнение на поръчката и начините на осъществяване на комуникация с 



Възложителя и други структури имащи отношение към обекта. Предложената схема за 
комуникационните връзки между екипа на Изпълнителя и Възложителя определя лесна и 

бърза комуникация между отделните участници. Представена е подробна организационна 
схема представляваща  организационната структура за изпълнение на поръчката. Дадени са 
основните мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при изпълнение на 
поръчката, както и мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, 

използваното техническо оборудване и използваните технически лица при изпълнението на 
поръчката и др. Също така са описани и мерките за контрол, които допринасят за 
качествено изпълнение.  Като мярка за срочно изпълнение на поръчката е извършването на 
добра организация при документиране на изпълнението на строителството. Дадени са и 

действащите ситеми, които за контрол на качествто, които ще се  използват при изпълнение 
на обекта.  
 

-За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Всички дейности за изпълнение на поръчката са дадени, като за всяка поотделно са 
разпределени съответните отговорни  експерти за изпълнението им. За всеки един са 
определени задачите, които ще изпълняват, за какво е отговорен. Като например за дейност  
„Рязане на асфалтова настилка“ отговорни експерти са 1.Ръководител на строителен обекта 
- Ръководи цялостната работа при рязане на асфалтова настилка; Следи за качеството на 
изпълнение; Оказва логистична и комуникационна подкрепа на екипа; Управлява и 

координира дейностите на екипа от експерти и документация при рязане на асфалтова 
настилка. 2.Технически ръководител на обекта - Отговаря за организацията на СМР, 

организира работната сила и механизацията при доставка и рязане на асфалтова настилка. 
3.Координатор по безопасни и здравословни условия на труд - Следи и съблюдава 
изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд по време на рязане на асфалтова настилка и провеждането на 
необходимите инструктажи. 

 

-За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - 

материали, механизация, работници и др. - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Всички дейности за изпълнение на поръчката са дефинирани точно  в табличен вид, 

с мярка, условна дата начало и край, необходимите човешки ресурси , материали, 

механизация. 
 

- Описани са техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 

предвижданията на инвестиционния проект - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Технически параметри и  характеристики на основните материали и строителни 

продукти, предвиждани за влагане в строежа участникът е представил в няколко таблици. 

 

          Допълнително:  

-Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената 

ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената 

организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната 



организация на работната сила - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е 
налично. 

Йерархичната обвързаност във фирмата, вътрешната комуникация и конкретните 
ангажименти, които ще се прилагат за изпълнението на поръчката е съобразена с  
организацията на човешките ресурси, които са необходими и ще бъдат осигурени за 
изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката. 
Дейностите по изпълнение на поръчката, с разпределението на техническите и човешки 

ресурси, които ще бъдат заети при изпълнението са тясно свързани със срока за изпълнение 
и доброто качество на изпълнение. Възложителят и  Консултантът  по всяко време ще  
инспектират работите, ще  контролират технологията на изпълнението и ще  издават 
инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 
технология и начин на изпълнение. Всяка отделна дейност ще бъде захранена с 
необходимата работна ръка, оборудване и необходимата механизация за изпълнение на 
строителните работи. Строителните машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и 

приспособленията към тях ще съответстват на предложената механизация, ще бъдат в 
изправност и обезопасени 

 

-Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и 

реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за 

преодоляването им в случай, че се проявят - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната 
организация на строителната площадка  на  конкретния строеж – предмет на поръчката, 
предвид неговите характеристики и особености, участникът  ги разделя в седем  групи: 

Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от появата на лоши метеорологични условия; 
Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от неизпълнение на договорни задължения, в това 
число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; Затруднения в 
планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж – предмет на 
поръчката, предизвикани от появата на нерегламентирани подземни комуникации; 

Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от появата на археологически находки  и т.н. за 
всяка по отделно са описани мерките за предотвратяване  и за преодоляването им в случай, 

че се проявят. 
 

Участник №3 „Запрянови-03“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., по 

Показател КТП получава: 
КТП = 50т. + 50т. = 100 бр. точки 

 

2. Участник №4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., 
получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П1 -  „Технологична последователност 

и срокове за изпълнение“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, 
комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на което 

излага следните  
 



Мотиви: 

-Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с 

действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по 

процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации) - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е описал целта на проекта, изброил е основните нормативни документи, 

с които ще бъде съобразено изпълнението, какво ще бъде извършено при откриването и 

обозначаването на обекта, дейности при завършване и предаване на обекта. Следва 
описание на дейностите, залегнали в одобрения инвестиционен проект и техническата  
спецификация дейности, които ще изпълни участника.  Организационните етапи по ЗБУТ 

за строежа са: Етап 1 - временно строителство: оборудване на автофургон за битово 

помещение с аптечка и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди 

/пожарогасители/, поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и 

маркировка около работната площадка; Етап 2 - Изкопни работи за водопровод, рязане на 
асфалт, хоризонтални сондажи; Етап 3 -Укрепване на изкопа; Етап 4 - полагане на 
водопровода, заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с 
отсевки и трамбоване; Етап 6 - Възстановяване на настилките. Схематично е дадено 
укрепването по дължина на предвидените спирателни кранове и противопожарни хидранти. 

Строителните дейностти ще бъдат  разделени  на два етапа: първо ще се изпълняват 
главните водопроводни клонове, а след това второстепенните, като на първи етап ще се 
изпълнят Главният водопроводни клонове - 4 броя с тръби ПЕВП ф.200 до ф.90. На втори 

етап ще се изпълнят второстепенните клонове – 32броя с ПЕВП ф.90.  Участникът е описал 

следните етапи: I. иницииране – състои се  от процеси по подготовка и оторизация на 
договора; II. планиране – състои се от извършване на подробни прегледи и анализи относно 
управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката, като тук са 
включени: Планиране на етапите; Планиране конкретното изпълнение на задачите/. От 
етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат конкретно 
дефинирани и разделени на по - малки по обхват компоненти и подзадачи, които ще бъдат 
съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне по - 

доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им; Планиране на 
ресурсите; Планиране управлението на риска; Планиране на качеството; Планиране на 
комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; Планиране начина 
на отчитане; III. етап на одобряване и съгласуване - този етап се състои от дейности и 

процедури по одобряване и съгласуване на разработените документи от страна на 
строителя; IV. етап стартиране на същинското строителство - този етап включва следните 
видове дейности, разделени условно в етапи и под етапи: 1. подготовителни работи и 

мобилизация на ресурсите; 2. временно строителство; 3. започване изпълнение на СМР, 

включващо видовете дейности в технологична последователност. V. етап на демобилизация 
на ресурсите - този етап се състои от дейности и процедури по демобилизация на 
ресурсите, окончателно почистване на строителната площадка, премахване и извозване на 
временните/помощни съоръжения. Рекултивация на засегнатия терен. VI. етап на 
окончателно отчитане, съставяне на акт.обр.15; VII. етап гаранционно обслужване и 

отговорност след изпълнение на строителството. Като постоянни съпътстващи дейности 

във всеки един етап  участника е отбелязал, че са заложени: мерки по ЗБУТ; мерки по 
опазване на околната среда и др. 

-Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид 

неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер 

(т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености) - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  



Участникът предвижда  поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на 
отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., 

което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това 
работни участъци. Описал е избраният модел на организация и изпълнение. Етапите при 

строителния проект могат да се осъществяват последователно при традиционния подход 

или могат да се застъпват по време в различни степени. Участникът е разгледла три етапа: 
етап 1: Подготвителни дейности; етап 2: Строителство; етап 3: Пуск и реализация. 
Технологична последователност на строителните дейности. Участникът е изложил девет 
аргумента, относно предложената от него технологична последователност на изпълнение. 
Етапи за изпълнение на поръчката са взаимно обвързани.  

- Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 

поръчката СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен 

подход - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Продължителността и последователността на всички видове дейности, предмет на 
поръчката, както и обезпечеността им с хора и машини и тяхното разпределение е 
съобразено със срока на изпълнение на съответната дейност. В таблица e представена 
технологичната последователност и взаимообвързаност на предвидените за изпълнение 
СМР, като за всяка дейност е посочено описание на строително - монтажните работи, 

единична мярка, к - во, продължителност/срок, начало-край, необходимата механизация. 
Във втората таблица участникът е представил необходимия човешки ресурс за всяка една 
дейност от първата таблица. Участникът предвижда да използва ротационния  принцип на 
работа - наличие на достатъчен брой работници, които да се сменят, така че да бъдат 
осигурени необходимите почивки за всеки един работник и да бъде осигурен непрекъснат 
режим на работа. 

- При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел 

както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения- Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

В таблица e представил сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните 
работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 
технологичните  така и организационните зависимости между работите на конкретния 
строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете. За всяка дейност е 
посочено описание на строително - монтажните работи, единична мярка, к - во, 

продължителност/срок, начало-край, необходимата работна ръка и необходимата 
механизация.  

- Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на 

строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е посочил, че предварително ще се информира обществеността за 
районите на работа със поставяне на знаци, указателни табели, маркировка, 
предупредителни светлини и посредством средствата за масово осведомяване, в 
жилищните сгради и кръстовищата в района, поставяне на уведомления на 
информационните табла в хранителните магазини, кметството, читалището и местата, 
които ежедневно се посещават от най-много хора. Предварително ще се планира и огласи 

организацията на трафика в района на дейностите посредством временна организация на 



движението. Поставяне на информационни табели, на предварително одобрени от 
Възложителя места, за предстоящото започване и приключване на строителството и 

временната организация на движението в различните части на строителната площадка, дни 

преди реалното започване на работа 

- Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване 

на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът предвижда пълно затваряне на платното за движение, отбиване на 
движението по обходни улици видно от схеми 1, 2  и 3. Предварително планира да огласи 

организацията на трафика в района на дейностите. Предвижда поставяне на 
информационни табели, на предварително одобрени от Възложителя места, за 
предстоящото започване и приключване на строителството и временната организация на 
движението в различните части на строителната площадка, дни преди реалното започване 
на работа. Ще се разработи и спазва стриктен график на придвижване на механизацията и 

доставка на материали, така че да се избягва ненужното паркиране на строителна 
механизация  в района на обекта. Ще се определи място за паркиране на строителната 
техника, която се ползва на смяни, за да не се налага ненужно придвижване от и до обекта 
на строителна техника, но така че да се избягва и ненужното струпване на техника на 
място 

 

-Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и 

изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното 

стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за 

изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на 

качеството - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Експертния състав за изпълнение на строителството се състои от Главен 

ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и Координатор 
ЗБУТ.  Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на 
проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, строителен инженер с 
подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник 
строителна механизация и автотранспорт. Участникът е дал седем строителни звена 
/бригади/ специализирани по отделните видове СМР, с броя на работниците, а  именно: 

Бригада 1 ВиК - 12 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - Конструкции - 6 бр; Бригада 4 - 

Обща - 12 бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Пътна - 9 бр.; Бригада 7 - Взривни 

дейности - 3 бр. Участникът декларира максимален брой на ангажираните лица, заети в 
СМР 76 бр. Представил е описание на разпределението на задачите и отговорностите, 
координация на участниците в строителния процес и заинтересовани страни. Представено 

е схематично организационната структура на персонала. Изпълнителят ще разпределя 
всички задачи в екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок, качественото 

изпълнение и минимизиране на дискомфорта на жителите, засегнати от строителния 
процес. 

 

- Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 

която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

В табличен вид участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната 
механизация и оборудване на стр. 96 - 99. 

 

Допълнително: 

-Участникът предлага при реализацията на обекта да използва конкретни, 

относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще 

допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 



замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е представил План за организация по изпълнение на мерките за 
опазването на околната среда, критерии за опазване на околната среда. В тази част са 
посочени конкретните елементи от компонента опазване на околната среда и мерки 

(предвидените мероприятия) за опазване на околната среда, като осигуряване на химически 

тоалетни и постоянното им обслужване. Осигуряване събирането и извозването на 
битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на 
строителната площадка. Транспортиране и депониране по екологично безопасен начин на 
твърдите отпадъци от строителната дейност на регламентирани депа и др. В табличен вид 

са дадени екологичните аспекти, които участника ще се стреми да бъдат подобрени 

относно шумово замърсяване, вибрации, производство и управление на опасни отпадъци, 

на инертни отпадъци , засягане на водоизточници и подземни води, замърсяване на 
атмосферата и др./стр.175-195/. 

 

-Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и 

гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. 

гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и 

предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

 Ключови моменти и зависимостти при управлението на изпълнението на строително 

монтажните дейностти, които гарантират ефективното управление на сроковете. 
Правилното подреждане и управление на отделните процеси, гарантира ефективносто 
управление на процесите и сроковете на изпълнение и предотвратява възможни закъснения 
на даден етап, а от там и на целият срок на договора. Предварителното планиране за 
следващият етап и спазването на последователността на етапите ще гарантира 
навременното изпълнение на всяка дейност, а от там и на целият договор. Участникът е 
описал следните етапи: I. иницииране – състои се  от процеси по подготовка и оторизация 
на договора; II.планиране – състои се от извършване на подробни прегледи и анализи 

относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката, като 

тук са включени: Планиране на етапите; Планиране конкретното изпълнение на задачите. 
От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 
конкретно дефинирани и разделени на по - малки по обхват компоненти и подзадачи, които 
ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне 
по - доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им; Планиране 
на ресурсите; Планиране управлението на риска; Планиране на качеството; Планиране на 
комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; Планиране начина 
на отчитане. 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П2 - „Организация за изпълнение на 

поръчката“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, комисията 
счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид което излага следните  

 

Мотиви: 

-Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 

същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите 

и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на 

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на 

поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния 



обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока 

за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Организация, начин и последователност на изпълнение на предвижданите дейности. 

Участникът предвижда  поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на 
отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., 

което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това 
работни участъци. Така избраният модел на организация и изпълнение е показан  в 
линейния график. Етапите при строителния проект могат да се осъществяват 
последователно при традиционния подход или могат да се застъпват по време в различни 

степени. Участникът разглежда три етапа: етап 1: Подготвителни дейности; етап 2: 

Строителство; етап 3: Пуск и реализация. Организационните етапи по ЗБУТ за строежа са: 
Етап 1 - временно строителство: оборудване на автофургон за битово помещение с аптечка 
и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди /пожарогасители/, 

поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и маркировка около 

работната площадка; Етап 2 - Изкопни работи за водопровод, рязане на асфалт, 
хоризонтални сондажи; Етап 3 - Укрепване на изкопа; Етап 4 - полагане на водопровода, 
заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с отсевки и 

трамбоване; Етап 6 -  Възстановяване на настилките. Схематично е дадено укрепването по 
дължина на предвидени спирателни кранове и противопожарни хидранти. Строителните 
дейностти ще бъдат  разделени  на два етапа: първо ще се изпълняват главните 
водопроводни клонове, а след това второстепенните, като на първи етап ще се изпълнят 
Главният водопроводни клонове - 4 броя с тръби ПЕВП ф.200 до ф.90. На втори етап ще се 
изпълнят второстепенните клонове – 32 броя с ПЕВП ф.90. Описани са транспорт, 
товарене, разтоварване, складиране, монтаж, изпитване - което ще се извърши на 2 етапа - 
предварително и основно, как ще се осъществява контрола по време на строителния 
процес. Мерки и начини за осигуряване на качество. Описал е контрола за качество, който 

ще се упражнява по време на изпълнението на договора. Участникът е  изложил 
предвидените методи на контрол, като контролът на процесите включва: контрол на 
техническата документация; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол на 
ресурсите; контрол на работната среда; контрол на параметрите на процесите; контрол на 
специалните процеси; контрол на идентификацията; контрол на документирането. За 
опазване на пожарната безопасност на строежа Участника е дал план и мерки  за 
предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на 
намиращите се на строителната площадка /стр.145-163/. План за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на 
строителната площадка. Дадени са 16 по важни правила, норми и мероприятия, също така 
какви мерки ще бъдат съблюдавани за  ЗБУТ при земни работи, при полагане на 
водопровод по метода УХС, при работа с битумни и асфалтови смеси, при работа с 
пътностроителни машини и др./стр.175-195/. 

 

- Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 

(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 

строителство - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Организация, отговорности и задължения на инженерно - техническия състав. Като 
основни фактори за  избора на организация и подход участника отбелязва: Изключително 
богатия опит на  експерти в изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ВиК 

мрежи и съоръжения; Квалификацията на техническия персонал (експерти); Използването 

на иновативни методи и технологии; Модерна механизация с висока производителност. 



Изпълнението на поръчката, както и организацията условно са разделени на три етапа: 
подготвителен етап; основен етап (строителен); довършителен етап. Всички СМР по 
изпълнение на обекта ще се извършват като се избягва или при невъзможност за това се 
свежда до минимум прекъсването на движението на пътни превозни средства. 
Изпълнението на строежа ще бъде в съответствие с Техническите спецификации, както и с 
правилата за изпълнение на СМР и мерките за опазване на живота и здравето на хората на 
строителната площадка. Експертния състав за изпълнение на строителството се състои от 
Главен ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и 

Координатор ЗБУТ.  Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото 

изпълнение на проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, 

строителен инженер с подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки 

и Отговорник строителна механизация и автотранспорт. Участникът е дал седем 

строителни звена /бригади/ специализирани по отделните видове СМР, с броя на 
работниците, а  именно: Бригада 1 ВиК - 12 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - 

Конструкции - 6 бр; Бригада 4 - Обща - 12 бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Пътна - 
9 бр.; Бригада 7 - Взривни дейности - 3 бр. Участникът декларира максимален брой на 
ангажираните лица, заети в СМР 76 бр. Описание на разпределението на задачите и 

отговорностите, координация на участниците в строителния процес и заинтересовани 

страни. 

 

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

В табличен вид е представена структурата и техническата обезпеченост на звената, 
които участват в съответния екип за изпълнение на задачите, като е посочено в колоните: 
бригада, отделна задача, изпълнителски състав и техническа обезпеченост. Описани са 
мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, които 
обосновават качественото изпълнение на поръчката и допълнителни мерки. Ще бъдат 
предприети конкретни мерки с цел непрекъснат контрол на качеството по време на 
строителството. Основните направления на тази дейност са: Входящ контрол - Извършване 
на входящ контрол на строителни материали. Вземане на проби при производството и на 
място при полагане, за установяване съответствието на физико - механичните показатели в 
лабораторни условия; Операционен и текущ технологичен контрол - Текущ контрол за 
установяване на съответствието на влагането в обектите на строителните материали и 

изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите 
нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението; Приемателен контрол 
- Издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълнените строителни работи 

и потвърждаване на данните от лабораторните изпитания. Подробно са разписани как ще се 
осъществяват дейностите по контрола и от кого ще се осъществяват, както са дадени и 

правата, отговорностите и задълженията им.  

 

-За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - 

материали, механизация, работници и др. - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

В таблица e представил за всяка дейност е посочено описание на строително- 

монтажните работи, единична мярка, к - во, продължителност/срок, начало - край, 

необходимата работна ръка и необходимата механизация.  
 

- Описани са техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 



предвижданията на инвестиционния проект - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Участникът е представил техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които предвижда да бъдат вложени  в строежа на стр.205-211. 

 

 Допълнително:  

-Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената 

ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената 

организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната 

организация на работната сила - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е 
налично.  

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 
подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 
строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните 
продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички 

видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на поръчката, не такава, приложима 
към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености, 

създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната 
среда и пожарна безопасност на строежа 

 

-Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и 

реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за 

преодоляването им в случай, че се проявят - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Участникът е представил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка. – 1. Времеви фактори: 

Забава при започване на строителните работи и Формите  на проявление. Мерки за 
предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от 
факторите, вероятност от възникване и степен на влияние. 2.дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнение на договора 3. Отклонения от представения линеен график 
4.неблагоприятни валежни и температурни условия. 5.неспазване на крайния срок за 
изпълнение по независещи от изпълнителя причини. За всеки един от изброените е даден 

вероятност от възникване  и степен на влияние и мерки за предотвратяване  и намаляване 
на въздействието./стр.195-стр.205/. 

 

Участник № 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., по 

Показател КТП получава: 
КТП = 50т. + 50т. = 100 бр. точки 

 

По обособена позиция № 3 

1. Участник №3 „Запрянови-03“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., 
получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П1 -  „Технологична последователност 

и срокове за изпълнение“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, 



комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на което 

излага следните  
 

Мотиви: 

-Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с 

действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по 

процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации) - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Изпълнението на различните видове СМР ще протичат паралелно, със значителни 

застъпвания във времето. Тази паралелност при изпълнението на различните видове СМР, 

дава възможност изпълнението  на поръчката да е  качествено и във възможно най-кратък 
срок. Организацията на изпълнение на обекта е съобразена с необходимата технологична 
последователност, при изпълнение на различните видове СМР. Участникът е представил 

описание на отделните етапи, и е  описал технологичната последователност на изпълнение 
на всички дейности предмет на настоящата поръчка, като ги е съобразил с действащите 
технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в 
предмета на поръчката СМР, както и с ивестиционния проект и техническата 
спецификация.  

 

 - Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид 

неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер 

(т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености) - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното 

изпълнение на отделните части, в тяхната технологична последователност и 

организационна обвързаност. Отделните специализирани звена изпълняват своите 
строителни дейности, като строителните и монтажните работи се изпълняват в 
последователност, обезпечаваща нормалното развитие на процесите във времето. 

Последователността на строително - монтажните работи са разделени на етапи, които 
включват:1.Организационни /подготвителни/ работи; 2.Същинско строителство, където 
дейностите по изпълнението на строително – монтажните работи, са дадени в 
последователност, /Трасиране на обекта; Изпълнение на земни работи/земно-изкопни и 

насипни работи/; Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи; Изпълнение 
на водопроводна инсталация; Изпълнение на изпитвания и дезинфекция на водопроводната 
мрежа/, които отговарят на характеристиките и спецификата на такъв вид обекти; 

3.Подготовка и предаване на завършените работи /тествания, завършване и предаване на 
обекта/. 

 

-Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 

поръчката СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен 

подход - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

 Основен метод, който се използва при изпълнение е поточния метод, който се 
характеризира с използването на специализирани бригади за изпълнението на отделните 
групи работи в непрекъсната последователност по отделните работни места. 
Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното изпълнение на 
отделните части, в тяхната технологична последователност и организационна обвързаност. 
Оптимално се използва възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и 

за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична 
обвързаност, за които има осигурен работен фронт и липсват места със специфичен риск. 
Предложените срокове за изпълнение са съобразени с описаните условия за започване и 



извършване, и с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове 
и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с 
организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между 
работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. 
 

-При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел 

както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично. 

Технологичната последователност на изпълнение на всички дейности предмет на 
поръчката и тяхната продължителност  са отразени в  таблица, като са описани мярка, 
количество, с условна дата на начало и край. Предлаганите от участника Методи за 
осъществяване на контрол по време на  строителството по отношение навременното 

стартиране на  строително – монтажните работи  в планираните срокове, и оттам на 
строежа като цяло включват предприемането на пакет от мерки и предвидени дейности. 

Дадено е описание на действията, отговорностите и задълженията на членовете на 
ръководния екип при осъществяването на контрол върху сроковете в процеса на 
строителството по отношение навременното стартиране на строително – монтажните 
работи  в планираните срокове и на строежа като цяло: Описание на действията, 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния екип за преодоляване 
негативните последици за проекта и неговата реализация при допускане на забава в 
изпълнението по отношение навременното стартиране на строително – монтажни работите  
в планираните срокове и на строежа като цяло. Методите за осъществяване на контрол по 
време на  строителството по отношение на временното текущо изпълнение на  строително – 

монтажните работи в планираните срокове, и оттам на строежа като цяло включват 
предприемането на описани  на пакет от мерки и предвидени дейности. 

 

-Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на 

строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е описал подробно как ще се осъществява предварителното  

информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 
относно предстоящи строително-монтажни работи, начини за уведомяване на живущите с 
цел  намаляване на затрудненията за достъп до комунални услуги, водоснабдяване, 
електроснабдяване, телефон и интернет. Ще се изготви график за достъпа на строителните 
машини и техника, съгласуван със засегнати лица, за да се намалят затрудненията в 
автомобилното движение и достъпа на засегнати лица до имотите и сградите им. Описан е 
също така и как и от кого  ще се осъществява контрола  за  изпълнението на  мерките, които 
ще се предприемат. Изпълнението на обекта ще се извършва в технологичните етапи 

съгласно линейния график и посочените в обяснителна записка последователност на 
изпълнение на СМР на строителната площадка етапи, като първоначално ще бъде въведена 
временна организация на движението при съществуващо движение със спиране на 
движението поетапно в лентите, в които се извършват строително-монтажни работи, 

съгласно проекта за организация на движението. С цел информираност на населението, ще 
бъдат монтирани информационни табели. Дадено е как ще се организира работния процес, 
така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните 
отсечки. 



 

-Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване 

на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

За временна организация на безопасно движение ще бъде поставена сигнализация 
непосредствено преди започване на строителните работи в участъка и ще бъде премахната 
след  приключване  на строителството. Описани са уредите, които ще се използват за 
сигнализация при извършване на краткотрайни и дълготрайни строителни работи. Дадени 

са  примерни схеми за отбиване на движението при нужда. Сигнализацията на 
строителните или ремонтните работи в обхвата на пътя ще бъде ясно видима и разбираема 
от участниците в движението по всяко време на денонощието и при всякакви 

метеорологични условия и ще дава навременна и достатъчна информация за изменените 
пътни условия. Временната сигнализация ще бъде поставена преди участъка, в който се 
извършват строителни или ремонтни работи на разстояние, осигуряващо достатъчно време 
на участниците в движението да се съобразят с изменените пътни условия и извършат 
предписаните маневри за безопасно преминаване. 

 

- Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и 

изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране 

и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично. 

Предложени са  методи за осъществяване на контрол по време на  строителството по 

отношение навременното стартиране на  строително – монтажните работи  в планираните 
срокове и оттам на строежа като цяло, които включват предприемането на пакет от мерки и 

предвидени дейности, като идентифициране на причините за забава на срокове, навременна 
и бърза мобилизация на всички необходими ресурси. Описани са действията, 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния екип при осъществяването на 
контрол върху сроковете в процеса на строителството по отношение навременното 

стартиране на строително – монтажните работи  в планираните срокове и на строежа като 
цяло, Описани са  действията, отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
екип за преодоляване негативните последици за проекта и неговата реализация при 

допускане на забава в изпълнението по отношение навременното стартиране на строително 
– монтажни работите  в планираните срокове и на строежа като цяло. За качественото 

изпълнение в определените срокове на отделните видове СМР работният персонал ще е 
осигурен с необходимите инструменти и приспособления. Фирмата разполага с 
разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност текущото изпълнение 
на отделните строително-монтажни работи да се изпълняват качествено и с висока 
интензивност. Участникът ще  изготви и приложи  план за управление на качественото  н 

изпълнение на договора. Ръководителят на строителния обекта и отговорника по контрол 
на качеството ще следят за стриктното му спазване. Ще се осъществява пряка проверка за 
степента на информираност на заинтересованите страни и ще се изготвя ежедневен 

отчет/рекапитулация за изпълнение на поставените дневни задачи на времевия график от 
страна на техническия ръководител на обекта.ще се извършва съпоставка между 
планирания график на доставка и реалното изпълнение от страна на Ръководителят на 
строителния обекта и Началника на отдел Снабдяване във фирмата. Ще се осъществява 
оперативен ежедневен контрол от страна на техническия ръководителна обекта за спазване 
на определената технология при изпълнение строителните работи, процеси и операции.. ще 
се извършва ежедневна проверка и контрол за съответствието на изпълнените строителни 

работи с работните чертежи и действащите стандарти, строително-технически норми и др 
от страна на техническия ръководител на обекта 

 



-Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 

която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Освен основното оборудване строителната фирма, разполага с резервно оборудване, 
което ще влезе в употреба в случай на повреда на основното. По време на изпълнението на 
строителните дейности, всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет 
достъп, ще бъде междувременно заменена от Изпълнителя с техника годна да извършва 
необходимите действия със същото качество. Определена е основната строителна 
механизация, която е необходимо да се използва при изпълнение на строителството на 
обекта. Целесъобразно избраната технология и организация при изпълнение на различните 
видове строително монтажни работи и технологичните процеси, в голяма степен е гаранция 
за качеството на строителството като цяло и завършването на обекта в определения срок. За 
качественото изпълнение в определените срокове на отделните видове СМР работният 
персонал ще е осигурен с необходимите инструменти и приспособления. Фирмата 
разполага с разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност текущото 

изпълнение на отделните строително-монтажни работи да се изпълняват качествено и с 
висока интензивност. Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за 
постоянният контрол на изправността на механизация и оборудване, Външни машини се 
наемат само от одобрени доставчици след предварителен контрол. В таблицата е показана 
техническата обезпеченост за изпълнение на обекта относно основна техника и 

механизация (строителни машини и автотранспортни средства), в която таблица е видно че 
фирмата ще осигури необходимата такава за изпълнение на поръчката. 

 

Допълнително: 

- Участникът предлага при реализацията на обекта да използва конкретни, 

относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще 

допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 

замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. 

Дейностите, които ще предприеме участника  при изпълнение на настоящия проект 
/договор/, имат отношение към околната среда и действията ще бъдат съгласувани със 
съответните компетентни органи. В случай на разливи или образуване на опасни отпадъци 

при изпълнение на договора, управлението на опасния отпадък ще се поеме от 
Изпълнителя. Мерките за опазване на околната среда се разделят условно от Участника на: 
Депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; Депониране/изхвърляне 
на течни отпадъци; Депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; Други мерки, 

предвидени от участника. Всички строителни материали ще се складират на определените 
за целта места с цел опазване района от замърсяване за разтворите ще се ползва инвентарна 
форма с цел ограничаване разпространението им и замърсяване на строителната площадка. 
При действие на строителна механизация в района на обекта ще се внимава и съхранява 
съществуващата дървесна растителност. Описани са мерките за намаляване  замърсяването 

на атмосферния въздух и предотвратяване вредното въздействие върху природните 
екосистеми, за замърсяването на Водите, Земя, почви, геоложка среда и ландшавт, 
Растителен и животински свят и др. предвидени са също така и превантивни, спомагателни 

и допълнителни мерки за опазване на околната среда. 
  

- Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение 

и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. 

гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и 

предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  



Като ключови моменти за качествено и навременно изпълнение на договора са 
описани подробно в технологично и организационно отношение следните ключови 

моменти: изпълнение на строително-монтажните дейности; изпълнение на строителството, 

засягащо във възможно най-малка степен околната среда и населението; въвеждане на 
обекта в експлоатация участникът гарантира, че ще създаде необходимата организация за 
изпълнение на ключовите моменти, в резултат на което ще бъдат постигнати следните 
резултати: Бързо и качествено изпълнение на всички строително-монтажни работи; 

Изпълнение на строителството, засягащо във възможно най-малка степен околната среда и 

населението; Въвеждане  в експлоатация на обекта предмет на договора. 
 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П2 - „Организация за изпълнение на 

поръчката“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, комисията 
счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид което излага следните  

 

Мотиви: 

-Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 

същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите 

и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на 

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на 

поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния 

обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока 

за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Предложената организация на строителната площадка при изпълнението на 
поръчката е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – 

монтажните работи, включени в предмета на поръчката, като гарантира осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 
безопасност на строежа, разработени са планове за предотвратяване и ликвидиране на 
пожари и авариии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната 
площадка. Предложената организация на строителната площадка е комплексна разработка, 
която включва и е разгледана в няколко основни аспекта както следва: организация и 

подход при изпълнение на строителството, осигуряващи необходимите условия за спазване 
на предложения срок за изграждането на строежа – предмет на поръчката изисквания при 

работа с машини на строителната площадка и на обекта като цяло; изисквания за 
противопожарна охрана на  строителната площадка и на обекта като цяло; описание на 
организацията на строителната площадка, включително временното строителство, /ще 
бъдат определени площадките  за депониране на материали/ необходимо за обезпечаване на 
основното строителство, осигуряваща необходимите условия за спазване на предложения 
срок за изграждането на строежа – предмет на поръчката. Разрабатена е  организация в 
периода на подготовката и изграждане на временното строителство, така и в периода на 
същинското строителство. 

 

-Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 

(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 

строителство - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  



Описана е организацията на работата на целия екип включващ инженеро 

техническия състав и изпълнителските бригади. В табличен вид много продробно 
участникът е дал описание на експертите, техните задачи и основните ресурси, които са 
необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, 

включени в предмета на поръчката.представена е йерархичнаобвързаност, както и начините 
на осъществяване на вътрешна комуникация с конкректни ангажименти, които ще се 
прилагат за изпълнение на поръчката и начините на осъществяване на комуникация с 
Възложителя и други структури имащи отношение към обекта. Предложената схема за 
комуникационните връзки между екипа на Изпълнителя и Възложителя определя лесна и 

бърза комуникация между отделните участници. Представена е подробна организационна 
схема представляваща  организационната структура за изпълнение на поръчката. Дадени са 
основните мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при изпълнение на 
поръчката,  както и мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, 

използваното техническо оборудване и използваните технически лица при изпълнението на 
поръчката и др. Също така са описани и мерките за контрол, които допринасят за 
качествено изпълнение.  Като мярка за срочно изпълнение на поръчката е извършването на 
добра  организация при документиране на изпълнението на строителството. Дадени са и 

действащите ситеми за контрол на качествто, които ще се  използват при изпълнение на 
обекта.  

 

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Всички дейности за изпълнение на поръчката са дадени, като за всяка поотделно са 
разпределени съответните отговорни  експерти за изпълнението им. За всеки един са 
определени задачите, които ще изпълнява, за какво е отговорен. Като например за дейност  
Машинен изкоп с багер на земни почви при нормални условия  отговорни експерти са 
Ръководител на строителения обект - Ръководи цялостната работа при направа на машинен 

изкоп с багер на земни почви при нормални условия; Следи за качеството на изпълнение; 
Оказва логистична и комуникационна подкрепа на екипа; Управлява и координира 
дейностите на екипа от експерти и документация при направа на машинен изкоп с багер на 
земни почви при нормални условия. Технически ръководител на обекта - Отговаря за 
организацията на СМР, организира работната сила и механизацията при направа на 
машинен изкоп с багер на земни почви.  

Координатор по безопасни и здравословни условия на труд - Следи и съблюдава 
изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд по време на направа на машинен изкоп с багер на земни почви при 

нормални условия и провеждането на необходимите инструктажи. 

 

- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - 

материали, механизация, работници и др. - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Всички дейности за изпълнение на поръчката са дефинирани точно  в табличен вид, 

с мярка, условна дата начало и край, необходимите човешки ресурси, материали, 

механизация. 
 

- Описани са техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 

предвижданията на инвестиционния проект - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  



Технически параметри и  характеристики на основните материали и строителни 

продукти, предвиждани за влагане в строежа участникът е представил в няколко таблици. 

 

Допълнително:  

-Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената 

ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената 

организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната 

организация на работната сила - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е 
налично. 

Йерархичната обвързаност във фирмата, вътрешната комуникация и конкретните 
ангажименти, които ще се прилагат за изпълнението на поръчката е съобразена с  
организацията на човешките ресурси, които са необходими и ще бъдат осигурени за 
изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката. 
Дейностите по изпълнение на поръчката, с разпределението на техническите и човешки 

ресурси, които ще бъдат заети при изпълнението са тясно свързани със срока за изпълнение 
и доброто качество на изпълнение. Възложителят и  Консултантът  по всяко време ще  
инспектират работите, ще  контролират технологията на изпълнението и ще  издават 
инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 
технология и начин на изпълнение. Всяка отделна дейност ще бъде захранена с 
необходимата работна ръка, оборудване и необходимата механизация за изпълнение на 
строителните работи. Строителните машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и 

приспособленията към тях ще съответстват на предложената механизация, ще бъдат в 
изправност и обезопасени 

 

- Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и 

реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за 

преодоляването им в случай, че се проявят - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната 
организация на строителната площадка  на  конкретния строеж – предмет на поръчката, 
предвид неговите характеристики и особености, участникът  ги разделя в седем  групи: 

Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от появата на лоши метеорологични условия; 
Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от Неизпълнение на договорни задължения, в това 
число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; Затруднения в 
планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж – предмет на 
поръчката, предизвикани от появата на нерегламентирани подземни комуникации; 

Затруднения в планираната организация на строителната площадка на  конкретния строеж 

– предмет на поръчката, предизвикани от появата на Археологически находки  и т.н. за 
всяка по отделно са описани мерките за предотвратяване  и за преодоляването им в случай, 

че се проявят. 
 

Участник №3 „Запрянови-03“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., по 

Показател КТП получава: 
КТП = 50т. + 50т. = 100 бр. точки 

 



2. Участник №4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., 
получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П1 -  „Технологична последователност 

и срокове за изпълнение“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, 
комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на което 

излага следните  
 

Мотиви: 

-Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с 

действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по 

процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации) - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е описал целта на проекта, изброил е основните нормативни документи, 

с които ще бъде съобразено изпълнението, какво ще бъде извършено при откриването и 

обозначаването на обекта, дейности при завършване и предаване на обекта. Следва 
описание на дейностите, залегнали в одобрения инвестиционен проект и техническата  
спецификация дейности, които ще изпълни участника.  Организационните етапи по ЗБУТ 

за строежа са: Етап 1 - временно строителство: оборудване на автофургон за битово 

помещение с аптечка и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди 

/пожарогасители/, поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и 

маркировка около работната площадка; Етап 2 - Изкопни работи за водопровод, рязане на 
асфалт, хоризонтални сондажи; Етап 3 -Укрепване на изкопа; Етап 4 - полагане на 
водопровода, заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с 
отсевки и трамбоване; Изпълнението на Строително монтажните работи, залегнали в 
одобреният Инвестиционният проект са Водопровод, който  ще се изпълни от ПЕВП тръби 

ф110 / PN10 положени в изкоп. Изкопите с дълбочина над 1.55м са предвидени за 
изпълнение с укрепване. Преди връзката към напорния водоем трасето пресича пътя към 

село Чукарка. За да не се създават трудности в пътното движение преминаването под този 

път да се изпълни, чрез хоризонтално сондиране със стоманена обсадна тръба DN 200/219 с 
дължина L=9.0м. Описани са транспорт, товарене, разтоварване, складиране, монтаж. 

Участникът е описал следните етапи: I. иницииране – състои се  от процеси по подготовка 
и оторизация на договора; II. планиране – състои се от извършване на подробни прегледи и 

анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на 
поръчката, като тук са включени: Планиране на етапите; Планиране конкретното 
изпълнение на задачите. От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите 
следва да бъдат конкретно дефинирани и разделени на по - малки по обхват компоненти и 

подзадачи, които ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така 
ще се постигне по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността 
им; Планиране на ресурсите; Планиране управлението на риска; Планиране на качеството; 

Планиране на комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; 
Планиране начина на отчитане; III. етап на одобряване и съгласуване - този етап се състои 

от дейности и процедури по одобряване и съгласуване на разработените документи от 
страна на строителя; IV. етап стартиране на същинското строителство - този етап включва 
следните видове дейности, разделени условно в етапи и под етапи: 1. Подготовителни 

работи и мобилизация на ресурсите; 2. Временно строителство; 3. Започване изпълнение на 
СМР, включващо видовете дейности в технологична последователност. V. етап на 
демобилизация на ресурсите - този етап се състои от дейности и процедури по 



демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на строителната площадка, 
премахване и извозване на временните/помощни съоръжения. Рекултивация на засегнатия 
терен. VI. етап на окончателно отчитане, съставяне на акт.обр.15; VII. етап гаранционно 
обслужване и отговорност след изпълнение на строителството. Като постоянни 

съпътстващи дейности във всеки един етап  участника е отбелязал, че са заложени: мерки 

по ЗБУТ; мерки по опазване на околната среда и др. 

-Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид 

неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер 

(т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености) - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът предвижда  поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на 
отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., 

което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това 
работни участъци. Описал е избраният модел на организация и изпълнение. Етапите при 

строителния проект могат да се осъществяват последователно при традиционния подход 

или могат да се застъпват по време в различни степени. Участникът е разгледла три етапа: 
етап 1: Подготвителни дейности; етап 2: Строителство; етап 3: Пуск и реализация. 
Технологична последователност на строителните дейности. Участникът е изложил девет 
аргумента, относно предложената от него технологична последователност на изпълнение. 
Етапи за изпълнение на поръчката са взаимно обвързани.  

-Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 

поръчката СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен 

подход - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Продължителността и последователността на всички видове дейности, предмет на 
поръчката, както и обезпечеността им с хора и машини и тяхното разпределение е 
съобразено със срока на изпълнение на съответната дейност. В таблица e представена 
технологичната последователност и взаимообвързаност на предвидените за изпълнение 
СМР, като за всяка дейност е посочено описание на строително - монтажните работи, 

единична мярка, к - во, продължителност/срок, начало - край, необходимата механизация. 
Във втората таблица участникът е представил необходимия човешки ресурс за всяка една 
дейност от първата таблица. Участникът предвижда да използва ротационния  принцип на 
работа - наличие на достатъчен брой работници, които да се сменят, така че да бъдат 
осигурени необходимите почивки за всеки един работник и да бъде осигурен непрекъснат 
режим на работа. 

-При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел 

както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения- Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

В таблица e представил сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 
технологичните  така и организационните зависимости между работите на конкретния 
строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете. За всяка дейност е 
посочено описание на строително - монтажните работи, единична мярка, к - во, 

продължителност/срок, начало - край, необходимата работна ръка и необходимата 
механизация.  



-Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на 

строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е посочил, че предварително ще се информира обществеността за 
районите на работа със поставяне на знаци, указателни табели, маркировка, 
предупредителни светлини и посредством средствата за масово осведомяване, в 
жилищните сгради и кръстовищата в района, поставяне на уведомления на 
информационните табла в хранителните магазини, кметството, читалището и местата, 
които ежедневно се посещават от най - много хора. Предварително ще се планира и огласи 

организацията на трафика в района на дейностите посредством временна организация на 
движението. Поставяне на информационни табели, на предварително одобрени от 
Възложителя места, за предстоящото започване и приключване на строителството и 

временната организация на движението в различните части на строителната площадка, дни 

преди реалното започване на работа 
- Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване 

на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

Приложени са схеми за временната организация на пътното движение на с.Чукарка. 
При крайна необходимост движението ще бъде прекъснато само в участъка на изпълнение 
на строителните работи, като ще бъде въведена временна организация на движението в 
съответния участък. Предвижда се  поставяне на информационни табели, за предстоящото 

започване и приключване на строителството и временната организация на движението в 
различните части на строителната площадка, дни преди реалното започване на работа. Ще 
се разработи и спазва стриктен график на придвижване на механизацията и доставка на 
материали, така че да се избягва ненужното паркиране на строителна механизация  в 
района на обекта. Ще се определи място за паркиране на строителната техника, която се 
ползва на смени, за да не се налага ненужно придвижване от и до обекта на строителна 
техника, но така че да се избягва и ненужното струпване на техника на място. 

 

-Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и 

изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното 

стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за 

изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на 

качеството - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Експертния състав за изпълнение на строителството се състои от Главен 

ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и Координатор 
ЗБУТ.  Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на 
проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, строителен инженер с 
подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник 
строителна механизация и автотранспорт. Участникът е дал шест строителни звена 
/бригади/ специализирани по отделните видове СМР, с броя на работниците, а именно; 
Бригада 1 ВиК - 14 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - Конструкции – 8бр; Бригада 4 - 

Обща - 12 бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Взривни дейности - 3 бр. Участникът 
декларира максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР 40 бр.  Представил е 
описание на разпределението на задачите и отговорностите, координация на участниците в 
строителния процес и заинтересовани страни. Представено е схематично организационната 
структура на персонала. Изпълнителят ще разпределя всички задачи в екипа по начин, 

съобразен със спазване на крайния срок, качественото изпълнение и минимизиране на 
дискомфорта на жителите, засегнати от строителния процес. 

 



- Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 

която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението - Комисията 
намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

В табличен вид участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната 
механизация и оборудване на стр. 77-80. 

 

Допълнително: 

-Участникът предлага при реализацията на обекта да използва конкретни, 

относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще 

допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 

замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е представил План за организация по изпълнение на мерките за 
опазването на околната среда, критерии за опазване на околната среда. В тази част са 
посочени конкретните елементи от компонента опазване на околната среда и мерки 

(предвидените мероприятия) за опазване на околната среда, като осигуряване на химически 

тоалетни и постоянното им обслужване. Осигуряване събирането и извозването на 
битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на 
строителната площадка. Транспортиране и депониране по екологично безопасен начин на 
твърдите отпадъци от строителната дейност на регламентирани депа и др. В табличен вид 

са дадени екологичните аспекти, които участника ще се стреми да бъдат подобрени 

относно шумово замърсяване, вибрации, производство и управление на опасни отпадъци, 

на инертни отпадъци , засягане на водоизточници и подземни води, замърсяване на 
атмосферата и др./стр.158-182/. 

 

-Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и 

гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. 

гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и 

предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

 Ключови моменти и зависимостти при управлението на изпълнението на строително 

монтажните дейностти, които гарантират ефективното управление на сроковете. 
Правилното подреждане и управление на отделните процеси, гарантира ефективносто 
управление на процесите и сроковете на изпълнение и предотвратява възможни закъснения 
на даден етап, а от там и на целият срок на договора. Предварителното планиране за 
следващият етап и спазването на последователността на етапите ще гарантира 
навременното изпълнение на всяка дейност, а от там и на целият договор. Участникът е 
описал следните етапи: I.иницииране – състои се  от процеси по подготовка и оторизация 
на договора; II.планиране – състои се от извършване на подробни прегледи и анализи 

относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката, като 

тук са включени: Планиране на етапите; Планиране конкретното изпълнение на задачите/. 
От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 
конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват компоненти и подзадачи, които 
ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне 
по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им; Планиране на 
ресурсите; Планиране управлението на риска; Планиране на качеството; Планиране на 
комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; Планиране начина 
на отчитане. 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 
както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 
членовете на комисията считат, че по Подпоказател П2 - „Организация за изпълнение на 



поръчката“ участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече яснота, комисията 
счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид което излага следните  

 

Мотиви: 

-Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 

същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите 

и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на 

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на 

поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния 

обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока 

за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Организация, начин и последователност на изпълнение на предвижданите дейности. 

Участникът предвижда  поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на 
отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от около 36 м., 

което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това 
работни участъци. Така избраният модел на организация и изпълнение е показан  в 
линейния график. Етапите при строителния проект могат да се осъществяват 
последователно при традиционния подход или могат да се застъпват по време в различни 

степени. Участникът разглежда три етапа: етап 1: Подготвителни дейности; етап 2: 

Строителство; етап 3: Пуск и реализация. Организационните етапи по ЗБУТ за строежа са: 
Етап 1 - временно строителство: оборудване на автофургон за битово помещение с аптечка 
и място за даване на първа помощ и ръчни противопожарни уреди /пожарогасители/, 

поставяне на химическа тоалетна. Поставяне на сигнализация и маркировка около 

работната площадка; Етап 2 - Изкопни работи за водопровод, рязане на асфалт, 
хоризонтални сондажи; Етап 3 - Укрепване на изкопа; Етап 4 - полагане на водопровода, 
заварка на тръбите, монтаж арматура, направа на шахти; Етап 5 - Зариване с отсевки и 

трамбоване; Изпълнението на Строително монтажните работи, залегнали в одобреният 
Инвестиционният проект са Водопровод, който  ще се изпълни от ПЕВП тръби ф110 / PN10 

положени в изкоп. Изкопите с дълбочина над 1.55м са предвидени за изпълнение с 
укрепване. Преди връзката към напорния водоем трасето пресича пътя към село Чукарка. 
За да не се създават трудности в пътното движение преминаването под този път да се 
изпълни, чрез хоризонтално сондиране със стоманена обсадна тръба DN 200/219 с дължина 
L=9.0м. Описани са транспорт, товарене, разтоварване, складиране, монтаж. Мерки и 

начини за осигуряване на качество. Описал е контрола за качество, който ще се упражнява 
по време на изпълнението на договора. Участникът е  изложил предвидените методи на 
контрол, като контролът на процесите включва: контрол на техническата документация; 
контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол на ресурсите; контрол на 
работната среда; контрол на параметрите на процесите; контрол на специалните процеси; 

контрол на идентификацията; контрол на документирането. За опазване на пожарната 
безопасност на строежа Участника е дал план и мерки  за предотвратяване и ликвидиране 
на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 
площадка. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 
работещите и на намиращите се на строителната площадка. Дадени са 16 по важни правила, 
норми и мероприятия, също така какви мерки ще бъдат съблюдавани за  ЗБУТ при земни 

работи, при полагане на водопровод по метода УХС, при работа с битумни и асфалтови 

смеси, при работа с пътностроителни машини и др. 

 

-Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 

(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 



осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното 

строителство - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Организация, отговорности и задължения на инженерно-техническия състав. Като 

основни фактори за  избора на организация и подход участника отбелязва: Изключително 
богатия опит на  експерти в изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ВиК 

мрежи и съоръжения; Квалификацията на техническия персонал (експерти); Използването 

на иновативни методи и технологии; Модерна механизация с висока производителност. 
Изпълнението на поръчката, както и организацията условно са разделени на три етапа: 
подготвителен етап; основен етап (строителен); довършителен етап. Всички СМР по 
изпълнение на обекта ще се извършват като се избягва или при невъзможност за това се 
свежда до минимум прекъсването на движението на пътни превозни средства. 
Изпълнението на строежа ще бъде в съответствие с Техническите спецификации, както и с 
правилата за изпълнение на СМР и мерките за опазване на живота и здравето на хората на 
строителната площадка. Експертния състав за изпълнение на строителството се състои от 
Главен ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и 

Координатор ЗБУТ.  Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото 

изпълнение на проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, 

строителен инженер с подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки 

и Отговорник строителна механизация и автотранспорт. Участникът е дал шест строителни 

звена /бригади/ специализирани по отделните видове СМР, с броя на работниците, а 
именно; Бригада 1 ВиК - 14 бр; Бригада 2 - ВиК - 6 бр.; Бригада 3 - Конструкции – 8бр; 

Бригада 4 - Обща - 12 бр.; Бригада 5 - Обща - 6 бр.; Бригада 6 - Взривни дейности - 3 бр. 

Участникът декларира максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР 40 бр. 

Описание на разпределението на задачите и отговорностите, координация на участниците в 
строителния процес и заинтересовани страни. 

 

-За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство - Комисията намира, че 
въпросното обстоятелство е налично.  

В табличен вид е представена структурата и техническата обезпеченост на звената, 
които участват в съответния екип за изпълнение на задачите, като е посочено в колоните: 
бригада, отделна задача, изпълнителски състав и техническа обезпеченост. Описани са 
мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, които 
обосновават качественото изпълнение на поръчката и допълнителни мерки. Ще бъдат 
предприети конкретни мерки с цел непрекъснат контрол на качеството по време на 
строителството. Основните направления на тази дейност са: Входящ контрол - Извършване 
на входящ контрол на строителни материали. Вземане на проби при производството и на 
място при полагане, за установяване съответствието на физико-механичните показатели в 
лабораторни условия; Операционен и текущ технологичен контрол - Текущ контрол за 
установяване на съответствието на влагането в обектите на строителните материали и 

изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите 
нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението; Приемателен контрол 
- Издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълнените строителни работи 

и потвърждаване на данните от лабораторните изпитания. Подробно са разписани как ще се 
осъществяват дейностите по контрола и от кого ще се осъществяват, както са дадени и 

правата, отговорностите и задълженията им.  

 



-За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - 

материали, механизация, работници и др. - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

В таблица e представил за всяка дейност е посочено описание на строително- 

монтажните работи, единична мярка, к-во, продължителност/срок, начало-край, 

необходимата работна ръка и необходимата механизация.  
 

-Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията 

на инвестиционния проект - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е представил техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които предвижда да бъдат вложени  в строежа на стр.191-196. 

 

Допълнително:  

-Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената 

ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената 

организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната 

организация на работната сила - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е 
налично.  

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 
подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 
строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните 
продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички 

видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на поръчката, не такава, приложима 
към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености, 

създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната 
среда и пожарна безопасност на строежа 

 

-Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и 

реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за 

преодоляването им в случай, че се проявят - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  

Участникът е представил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат 
затруднения в планираната организация на строителната площадка. – 1. Времеви фактори: 

Забава при започване на строителните работи и Формите  на проявление. Мерки за 
предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от 
факторите, вероятност от възникване и степен на влияние. 2. Дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнение на договора 3. Отклонения от представения линеен график 4. 

Неблагоприятни валежни и температурни условия. 5. Неспазване на крайния срок за 
изпълнение по независещи от изпълнителя причини. За всеки един от изброените е даден 

вероятност от възникване  и степен на влияние и мерки за предотвратяване  и намаляване 
на въздействието /стр.182-стр.191/. 

 

Участник ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., по Показател 

КТП получава: 
КТП = 50т. + 50т. = 100 бр. точки 

 



По показателя КТП  участниците получават следните точки: 

 

№ по 

ред 

 

По вх. № 

на оф. 

Участник  вх. №, дата КТП 

Обособена позиция № 1 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

Обособена позиция № 2 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

Обособена позиция № 3 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

 
 
Комисията обяви на сайта на Община Айтос в раздел „Профил на купувача“ и на 

таблото за съобщения на Община Айтос, че ценовите предложения на допуснатите 
участници ще се отворят на 30.04.2019 г. от 12:00 часа в заседателната зала в сградата на 
Община Айтос. Протоколът е съставен на 22.04.2019 год.   

 

 

На 08.05.2019 г., от 12:30 часа, в Заседателна зала на община Айтос Комисията в 
състав:  

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт   
Членове:                                                                                                                                                                             

1.Мюмюн Мюмюн – главен експерт в дирекция „ТСУРР“;  

2. Нурсерен Хайрула - старши експерт в дирекция „ТСУРР. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и установи, че  
поради обективна невъзможност да присъства Инж. Радоцвета Великова – редовен член на 
комисията, същата се замества от определеният съгласно Заповед № РД-08-90/21.02.2019г.  
на Кмета на община Айтос, резервен член Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция 
„ТСУРР“. Резервният член, след запознаване със списъка на постъпилите оферти попълни 

и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията проведе публично заседание на основание чл.57, ал.3 изречение трето от 
ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 
22.04.2019 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение 
за провеждане на настоящото заседание.  

 

На публичното заседание  присъстваха представители на участниците, както следва: 
1. Едит Хасан Адем  – упълномощен представител на „Запрянови-03“ ООД; 

2. Ангелина Георгиева Стоянова - упълномощен представител на „Водоканалстрой“ 

ООД; 

3. Наим Виждан Тюркер – упълномощен представител на „Северни води“ ООД; 

4. Петър Крумов Иванов – упълномощен представител на „ВДХ“ АД; 

5. Михаил Михайлов – упълномощен представител на „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД; 

6. Кристина Димитрова Петрова – упълномощен представител на ДЗЗД „Уайт 
Строй“; 

7. Тоско Петров Пъпанов – упълномощен представител на „Статус Енерджи“ ДЗЗД. 

  

I. Комисията обяви получените оценки по по показател КТП на допуснатите до този 

етап оферти, отразена в Протокол № 2. 



По показателя КТП  участниците получават следните точки: 

№
 по ред 

 

По 

вх. № на 

оф. 

Участник  вх. №, дата КТП 

Обособена позиция № 1 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

Обособена позиция № 2 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

Обособена позиция № 3 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците по обособените позиции и обяви предложените от 
тях цени, както следва: 

 

По обособена позиция № 1  
1. Участникът „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

216/20.02.2019г.   
- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 
документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 377 841,87  (два 

милиона триста седемдесет и седем  хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 

0,87стотинки) лева без ДДС. 

 

2. Участникът ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 
документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 419 425,31 (два 

милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева 0,31 

стотинки) лева без ДДС.  
 

По обособена позиция № 2  
1. Участникът „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

216/20.02.2019г.   
- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 
документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 649 519,81  (два 

милиона шестотин четиридесет и девет хиляди петстотин и деветнадесет лева и 0,81 

стотинки) лева без ДДС. 

 

2. Участникът ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 
документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 667 641,06 (два 

милиона шестотин шестдесет и седем хиляди шестотин четиридесет и един лева и 0,06 

стотинки) лева без ДДС.  
 



По обособена позиция № 3  
1. Участникът „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

216/20.02.2019г.   
- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 
документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 570 968,92  (петстотин 

и седемдесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 0,92стотинки) лева без ДДС. 

 

2. Участникът ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 
документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 577 376,35 (петстотин 

седемдесет и седем хиляди триста седемдесет и шест лева и 0,35 стотинки) лева без 
ДДС.  

  

След оповестяване на ценовите предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 
Комисията продължи работата си на закрити заседания проведени от 20.06.2019год. 

до 21.06.2019 год. като извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на 
участниците  с изискванията на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки. 

По отношение на оповестените ценови предложения Комисията установи, следното: 

 

По обособена позиция № 1 

1. Ценовото предложение на участника „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта 
вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., НЕ съответства на изискванията на Възложителя.  

Участникът не е представил Количествено стойностни сметки към ценовото 
предложение. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 
указанията за участие, в т. 63.5. Ценовото предложение (Приложение № 3) следва да е 
придружено от остойностена количествена сметка (по образец),  …. 

 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.   

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът „Запрянови-03“ 

ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г. по обособена позиция № 1, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП да бъде отстранена от участие. 
 

2. Ценовото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с 
вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., съответства на изискванията на Възложителя, а именно: 

Комисията направи проверка на посочените и калкулирани от участника стойности 

на видовете СМР по КСС за Обособена позиция № 1 - Приложение № 1, от която е 
констатирано, че посочените стойности от него съответстват на изчисленията направени от 
комисията. Предложената от участника цена не надвишава прогнозната стойност на 
обособената позиция. 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът ДЗЗД „Уайт 

Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., да бъде допусната до оценка на 
ценовото предложение. 

 

По обособена позиция № 2 

1. Ценовото предложение на участника „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта 
вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., НЕ съответства на изискванията на Възложителя.  



Участникът не е представил Количествено стойностни сметки към ценовото 
предложение. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 
указанията за участие, в т. 63.5. Ценовото предложение (Приложение № 3) следва да е 
придружено от остойностена количествена сметка (по образец),  …. 

 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.   

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът „Запрянови-03“ 

ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г. по обособена позиция № 2, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП да бъде отстранена от участие. 
 

2. Ценовото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с 
вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., съответства на изискванията на Възложителя, а именно: 

Комисията направи проверка на посочените и калкулирани от участника стойности 

на видовете СМР по КСС за Обособена позиция № 2 - Приложение № 1, от която е 
констатирано, че посочените стойности от него съответстват на изчисленията направени от 
комисията. Предложената от участника цена не надвишава прогнозната стойност на 
обособената позиция. 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът ДЗЗД „Уайт 

Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., да бъде допусната до оценка на 
ценовото предложение. 

 

По обособена позиция № 3 

1. Ценовото предложение на участника „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта 
вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г., НЕ съответства на изискванията на Възложителя.  

Участникът не е представил Количествено стойностни сметки към ценовото 
предложение. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 
указанията за участие, в т. 63.5. Ценовото предложение (Приложение № 3) следва да е 
придружено от остойностена количествена сметка (по образец),  …. 

 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия.   

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът „Запрянови-03“ 

ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г. по обособена позиция № 3, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП да бъде отстранена от участие. 
 

2. Ценовото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с 
вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., съответства на изискванията на Възложителя, а именно: 

Комисията направи проверка на посочените и калкулирани от участника стойности 

на видовете СМР по КСС за Обособена позиция № 3 - Приложение № 1, от която е 
констатирано, че посочените стойности от него съответстват на изчисленията направени от 
комисията. Предложената от участника цена не надвишава прогнозната стойност на 
обособената позиция. 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът ДЗЗД „Уайт 

Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., да бъде допусната до оценка на 
ценовото предложение. 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена и комплексната 
оценка и класира офертите, съгласно одобрения критерии „оптимално съотношение 
качество/цена“:  

№ По Участник, оферта вх. №, дата Предлагана Получ



по 

ред 

вх. 

№ 

на 

оф. 

цена за 

изпълнение 

на 

поръчката 

(ПЦ)  

ен 

брой 

точки  

Обособена позиция № 1 

1 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
2 419 425,31 100 

Обособена позиция № 2 

1 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
2 667 641,06 100 

Обособена позиция № 3 

1 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
577 376,35 100 

 

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се 
изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 

 

По обособена позиция № 1 

1. КО на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 х 50% + 

100 х 50 %  = 50 + 50 = 100 точки; 

 

По обособена позиция № 2  

1. КО на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 х 50% + 

100 х 50 %  = 50 + 50 = 100 точки; 

2.  

По обособена позиция № 3 

1. КО на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 х 50% + 

100 х 50 %  = 50 + 50 = 100 точки; 

 

V. Комисията извърши класирането на участниците по обособени позиции: 

По обособена позиция № 1 

I-во място – участник ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., с 
комплексна оценка – 100 точки; 

 

По обособена позиция № 2 

I-во място – участник ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., с 
комплексна оценка – 100 точки; 

 

По обособена позиция № 3 

I-во място – участник ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., с 
комплексна оценка – 100 точки; 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в 

община Айтос“, разделена на три обособени позиции: Обособена позиция 1: 

„Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” Обособена позиция 2: „Водоснабдяване 
на с.Карагеоргиево, община Айтос“ Обособена позиция 3: „Външно водоснабдяване 

на с.Чукарка, община Айтос”, с класираните  на I - во място участници. Протоколът е 
съставен на 21.06.2019 год. 



 

Настоящият доклад е съставен на 21.06.2019 год.  в един оригинален екземпляр и 

заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за 
утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

  

На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад 

представляват Протокол  № 1 от 19.03.2019 год., Протокол № 2 от 22.04.2019год., Протокол 
№ 3 от 21.06.2019 год. 

 

Председател:  

Невин Скендер: …………/П/………….. 

 

Членове: 

1. Инж. Радоцвета Великова: ……/П/……… 3. Мюмюн Мюмюн: ………/П/……… 

2. Нурсерен Хайрула: ……/П/………  

 

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата 
документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 21.06.2019 

год. 

 

Предал:………… /П/ ……………      - Председател на комисията 
 

Приел:…………… /П/ ………….  - Възложител  

      Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 


