
УТВЪРЖДАВАМ:   /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 

Дата:11.06.2019г. 

 

 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед РД-08-193 / 28.03.2019год. на 

Кмета на община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура, с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско 

депо за битови отпадъци в ПИ000341 и 000342 в землището на с.Лясково и ПИ001003 в 

землището на гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас”, открита с Решение № ОП-19-18/ 

20.02.2019 г. и Решение за одобряване на обявление, за изменение или допълнителна 

информация № ОП-19-20 от 27.02.2019год., с уникален номер в РОП на АОП 00195-2019-

0009, в състав: 

 

Председател: Мариана Димова – зам. – кмет на Община Айтос                                   

Членове:                                                                                                                                       
1. Невин Скендер – юрист, външен експерт;  

2. Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР“;  

3. инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“;  

4. Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

 

На 28.03.2019 г. в 12.00 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 „Строймонтаж“ 

ЕООД; 

 

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  4 броя оферти за участие в „публично състезание“, няма 

получени такива след крайния срок за представяне: 

Участник Вх.№, дата, час 

„Артстрой“ ООД 92-Ф-407/27.03.2019г., 11:19 часа 

„Запрянови-03“ ООД 92-Ф-408/27.03.2019г., 12:23 часа 

„Строймонтаж“ ЕООД 92-Ф-409/27.03.2019г., 12:52 часа 

ДЗЗД „Мидия - Традекс“ 92-Ф-410/27.03.2019г., 12:54 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 „Артстрой“ ООД, с вх. № 92-Ф-407/27.03.2019г., 



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 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

2. Оферта подадена от „Запрянови-03“ ООД, с вх. № 92-Ф-408/27.03.2019г., 

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 техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

3.Оферта подадена от „Строймонтаж“ ЕООД с вх. № 92-Ф-409/27.03.2019г., 

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 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 „Мидия - Традекс“, с партньори в обединението 

„Мидия Инфраструктурно Строителство“ ООД и „Еко Традекс Груп“ АД с вх. № 92-Ф-

410/27.03.2019г., 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 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“. 

 

     

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

В закрити заседания проведени от 04.04.2019 год. до 08.04.2019 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 „Артстрой“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-407/ 27.03.2019г., е 

представил следните документи: 



- Опис на представените документи по образец;                                                                                  

  - eЕЕДОП на участника „Артстрой“ ООД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан;                                                                                                           

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

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

изисквания“, в поле 1а), участникът е декларирал, че е изпълнил следния сходен  обект: 

„Централа за производство на електроенергия от преработка на биомаса, кв. Устово, гр. 

Смолян“, с възложител „Сано и Пи Си“ ЕООД.  

1. Декларираният обект, на който е придобит опита на участника не съответства на 

предварително обявените изисквания на Възложителя. 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. 3, подточка 1 от Документацията за 

участие, а именно: „Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под „дейности, сходни с 

предмета и обема на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира извършване на 

строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или 

депа за отпадъци с обща площ минимум 19 дка.“ 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен ЕЕДОП с обект съответстващ на критерия за подбор 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. 

 

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

изисквания“, в поле 2), за предложените експерти  Ключов експерт 1: Технически 

ръководител на обекта, Ключов експерт 2: Инженер – геодезист, Ключов експерт 3: 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд и Ключов експерт 4: 

Специалист по контрол на качеството участникът е декларирал, че са с придобит опит при 

изпълнението на обект „Централа за производство на електроенергия от преработка на 

биомаса, кв. Устово, гр. Смолян“.  Декларираният обект, на който е придобит опита на 

експертите не съответства на предварително обявените изисквания 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. 

3, подточка 2 от Документацията за участие, а именно: Участникът трябва да разполага с 

екип от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката със следната професионална 

компетентност: 

Ключов експерт 1: Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, 

притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ 

или еквивалентна; Забележка: за чуждестранните лица документ за призната 

техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по 

съответния ред. Да е участвал като технически ръководител при изпълнението на обект 

сходен с предмета на поръчката.  



Ключов експерт 2: Инженер – геодезист - да притежава диплома за завършено 

висше образование, специалност геодезия или еквивалентна образователна степен, 

придобита  в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности. Да е 

участвал като инженер - геодезист при изпълнението на  обект, сходен с предмета на 

поръчката.  

Ключов експерт 3: 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. Да е участвал като Координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на  обект, сходен с предмета 

на поръчката.  

Ключов експерт 4: Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, 

с професионaлен опит и квалификация в областта на строителството, минимална 

образователно-квалификационна степен „бакалавър" или еквивалент по строителна 

специалност, който да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

документ. Да е участвал като Специалист по контрол на качеството при изпълнението на  

обект, сходен с предмета на поръчката.  

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен ЕЕДОП с обект съответстващ на критерия за подбор 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 „Запрянови-03“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-408/27.03.2019г. , 

е представил следните документи: 

- Опис на представените документи по образец;                                                                                  

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

(CD), цифрово подписан;                                                                                                              

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

 - 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                                                
2. - В част IV: Критерии за подбор, раздел А, Годност: 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър. Комисията констатира, че участникът не е 

декларирал, че е вписан в ЦПРС, както и  не е посочил номер на удостоверението, група и 

категория, съгласно изискванията на Възложителя.  

 На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, Комисията извърши проверка в публичния ЦПРС, 

от която се установи, че участникът притежава Удостоверение №  IV - TV 005196,  за 

Четвърта ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото 

строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС,  

строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. 

 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. 

 

III. Участник №3 „Строймонтаж“ ООД с оферта вх. № 92-Ф-409/27.03.2019г, е 

представил следните документи: 

3.  - Опис на представените документите по образец;                                                                                            

4. - eЕЕДОП на участника „Строймонтаж“ ООД (по образец) на електронен носител 

(CD), цифрово подписан;                                                                                                                                        

5. - Предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 

6.  - Плик „Предлагани ценови параметри“. 

7.  

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. 

 

IV. Участник № 4 ДЗЗД „Мидия - Традекс“, с  оферта входящ № 92-Ф-

410/27.03.2019г., е представил следните документи: 

- Опис на представените документите (по образец);  

- - eЕЕДОП на член на обединението „Мидия Инфраструктурно Строителство“ ООД 

(по образец) на електронен носител (CD), цифрово подписан; 

- eЕЕДОП на член на обединението „Еко Традекс Груп“ АД (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: 

  

1. Не е представен еЕЕДОП от участника ДЗЗД „Мидия - Традекс“ 

 

2. еЕЕДОП на член на обединението „Мидия Инфраструктурно Строителство“ 

ООД 
8.  - В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални 

способности, в поле: 2) Той може да използва следните технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за контрола на качеството - За предложената като  Ключов 

експерт 2: Инженер-геодезист -Мая Иванова Пурлантова-Янкова, е декларирано, че е 

придобила опит при изпълнението на следните обекти:  

9. Обект: „Реконструкция на път к.к. Сл. бряг – гр. Св. Влас от км 0+850 до км 2+630” 

– трасиране, даване на ниво, заснемане за вписване в кадастъра, заснемане за попълване на 

актовете към обекта;  

Обект: „Реконструкция на ул. „Кооператор“ от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.к. „Меден 

рудник“;  

Обект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в 

ж.к. „Меден Рудник, гр.Бургас, подобект: „Обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-

149, зона Б и междублоково пространство кв. 20 бл. 440-441-442-443-444, Зона „Б“, УПИ 

III“;  

10. Обект: „Реконструкция и рехабилитация на път II-79 Бургас - Средец – Елхово от 

републиканската пътна мрежа“.   



 Комисията счита, че декларираните обекти, на които е придобит опита на експерта  

не са сходни с предмета на поръчката.            

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. 

3, подточка 2 от Документацията за участие, а именно: Участникът трябва да разполага с 

екип от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката със следната професионална 

компетентност: 

Ключов експерт 2: Инженер – геодезист - да притежава диплома за завършено 

висше образование, специалност геодезия или еквивалентна образователна степен, 

придобита  в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности. Да е 

участвал като инженер - геодезист при изпълнението на  обект, сходен с предмета на 

поръчката.  

 Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 

представи допълнен/коригиран ЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

   

3. еЕЕДОП на член на обединението „Еко Традекс Груп“ АД 

11. - В част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 

представителите на икономическия оператор не са попълнени данните за лицата: Тенчо 

Христов Лилянов - и Росица Василева Гаргова. 

Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 

представи допълнен ЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация, тъй като това е 

необходимо 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 08.04.2019 г.  

 

На 17.04.2019 г. в 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 Вх.№, дата 

1 2 „Запрянови - 03“ ООД 92-Ф-455/10.04.2019год., 12:56 ч. 

2 4 ДЗЗД „Мидия-Традекс“ 92-Ф-463/12.04.2019год., 14:57 ч. 

3 1 „Артстрой“ ООД 92-Ф-407(1)/15.04.2019г., 15:04ч. 

 

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

ППЗОП допълнителни документи по входящ номер на офертите и уставно следното: 
12.  

  1. Участник № 1 – „Артстрой“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-407/27.03.2019г., е 

представил следните допълнителни документи: 

-   Придружително писмо; 

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



подписан;. 

 

Комисията прегледа предоставения еЕЕДОП и констатира следното: 

Мотиви: 

 Съгласно констатациите на комисията, отразени в Протокол № 1 от 08.04.2019 г.,  

участникът НЕ е отстранил нередовностите си в еЕЕДОП и не е изпълнил указанията на 

комисията, а именно: 

Комисията е констатирала, че в eЕЕДОП на участника: 

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

изисквания“, в поле 1а), участникът е декларирал, че е изпълнил следния сходен  обект: 

„Централа за производство на електроенергия от преработка на биомаса, кв. Устово, гр. 

Смолян“, с възложител „Сано и Пи Си“ ЕООД.  

Декларираният обект, на който е придобит опита на участника не съответства на 

предварително обявените изисквания на Възложителя. 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. 3, подточка 1 от Документацията за 

участие, а именно: „Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под „дейности, сходни с 

предмета и обема на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира извършване на 

строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или 

депа за отпадъци с обща площ минимум 19 дка.“ 

Предвид констатираното Комисията е указала на участника, че следва да представи 

допълнен ЕЕДОП с обект съответстващ на критерия за подбор 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. 

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

изисквания“, в поле 2), за предложените експерти  Ключов експерт 1: Технически 

ръководител на обекта, Ключов експерт 2: Инженер – геодезист, Ключов експерт 3: 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд и Ключов експерт 4: 

Специалист по контрол на качеството участникът е декларирал, че са с придобит опит при 

изпълнението на обект „Централа за производство на електроенергия от преработка на 

биомаса, кв. Устово, гр. Смолян“.  Декларираният обект, на който е придобит опита на 

експертите не съответства на предварително обявените изисквания 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. 

3, подточка 2 от Документацията за участие, а именно: Участникът трябва да разполага с 

екип от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката със следната професионална 

компетентност: 
Ключов експерт 1: Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, 

притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ 

или еквивалентна; Забележка: за чуждестранните лица документ за призната 

техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по 

съответния ред. Да е участвал като технически ръководител при изпълнението на обект 

сходен с предмета на поръчката.  
Ключов експерт 2: Инженер – геодезист - да притежава диплома за завършено 

висше образование, специалност геодезия или еквивалентна образователна степен, 

придобита  в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности. Да е 

участвал като инженер - геодезист при изпълнението на  обект, сходен с предмета на 

поръчката.  



Ключов експерт 3: 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. Да е участвал като Координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на  обект, сходен с предмета 

на поръчката.  
Ключов експерт 4: Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, 

с професионaлен опит и квалификация в областта на строителството, минимална 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент по строителна 

специалност, който да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

документ. Да е участвал като Специалист по контрол на качеството при изпълнението на  

обект, сходен с предмета на поръчката.  
Предвид констатираното Комисията е указала на участника, че следва да представи 

допълнен ЕЕДОП с обект съответстващ на критерия за подбор 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 отстраняването на тези нередовности в офертата си участникът е представил  

еЕЕДОП със същата информация, която е декларирал първоначално към подаване на 

офертата си. 

Въпреки предоставената му правна възможност  участникът не е представил 

допълнен еЕЕДОП с друг обект и не е отстранил несъответствието в офертата си. 

Представените документи НЕ доказват съответствието на участника с изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като не са отстранени 

несъответствията и офертата на участника не съответства на изискванията на ЗОП. 

Комисията предлага на основание чл. 107, т.1 от ЗОП „Артстрой“ ООД, с оферта входящ 

№ 92-Ф-407/27.03.2019г.  да бъде отстранен от настоящата процедура. 

 

  2. Участник № 2 – „Запрянови - 03“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-

408/27.03.2019г., е представил следните допълнителни документи: 

-   Придружително писмо изх.№52/09.04.2019г.; 

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

цифрово подписан. 

 

Комисията прегледа предоставения еЕЕДОП от  участника и констатира следното: 

Предоставените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, които са предоставени в 

съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя, участникът „Запрянови - 03“ ООД, 

с оферта входящ № 92-Ф-408/27.03.2019г., се допуска до следващ етап. 

 

3. Участник № 4 – ДЗЗД „Мидия-Традекс“, с оферта входящ № 92-Ф-

410/27.03.2019г., е представил следните допълнителни документи: 

-  Опис на представените документи; 

            -  eЕЕДОП на участника ДЗЗД „Мидия-Традекс“ (по образец) на електронен носител 

(CD), цифрово подписан; 
            -  eЕЕДОП на член на обединението „Мидия Инфраструктурно Строителство“ ООД (по 

образец) на електронен носител (CD), цифрово подписан; 
            -  eЕЕДОП на член на обединението –„Еко Традекс Груп“АД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 



            -  Диплома за висше образование на Ключов експерт 2 – инженер - геодезист – 

Даниел Ванков Таушанов – Заверено копие – 1стр. 

            -  Трудов договор №00000376/23.03.2012г., между „Пътстрой Варна“ ЕООД и 

Даниел Ванков Таушанов – Заверено копие – 1стр. 

            - Удостоверение за добро изпълнение с изх. №63-841-2/18.01.2018 от община 

Балчик, за обект „Закриване и рекултвация на общинско депо за твърди битови отпадъци на 

Община Балчик“, в полза на „Пътстрой Варна“ ЕООД  – Заверено копие – 1стр.  

             - Граждански договор №01/09.04.2019г. между „Мидия инфраструктурно 

строителство“ООД и Даниел Ванков Таушанов – Заверено копие – 1стр. 

 

Комисията прегледа предоставения еЕЕДОП и допълнителните документи от  

участника и констатира следното: 

 Предоставените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, които са предоставени в 

съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя, участникът ДЗЗД „Мидия-

Традекс“, с оферта входящ № 92-Ф-410/27.03.2019г., се допуска до следващ етап. 

 

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

№ Оферта № Участник Вх.№, дата 

1 2 „Запрянови - 03“ ООД 92-Ф-408/27.03.2019год. 

2 3 „Строймонтаж“ ЕООД 92-Ф-409/27.03.2019год. 

3 4 ДЗЗД „Мидия-Традекс“ 92-Ф-410/27.03.2019год. 

 

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и 

констатира:  

 

1. Участник № 2 – „Запрянови - 03“ ООД с оферта вх. № 92-Ф-408/27.03.2019год. 

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – 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 42 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

1.1. Предлага срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и 

съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация, от 

които: 

• Техническа рекултивация: 120 (сто и двадесет) календарни дни; 

• Биологична рекултивация: 36 ( тридесет и шест) месеца; 

1.2. Предлага срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (словом един) 

календарни дни. 

 

Приложени са:  

1. Строителна програма за цялостния подход за изпълнение; 

2. Линеен график за изпълнение на обекта; 

3. Диаграма на работната ръка; 
4. Диаграма на механизацията; 



5. Сертификати и декларации за съответствие на материалите. 

 

Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 

 В раздел I. Общи положения участникът е посочил, че с програмата за управление 

на изпълнението на строителството се цели да се посочи целесъобразна технология и 

организация за изпълнение на предвидените в проекта строително монтажни работи, пряко 

свързани с изпълнението на поръчката. При изпълнение на СМР ще спазва изискванията на 

проекта и възложителя: - изпълнението на всички СМР ще е в съответствие с изготвените, 

съгласувани и одобрени от Възложителя проекти, при спазване на изискванията на 

Правилата за Извършване и Приемане на Строителните и Монтажни Работи (ПИПСМР) и 

всички действащи към настоящия момент в Р. България закони, правилници и нормативи, 

касаещи изпълнението на обекти от такъв характер; - всички изпълнени СМР ще са 

съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила 

и нормативи действащи в Република България; - строителните продукти ще отговарят на 

следните технически спецификации: български стандарти, с които се въвеждат 

хармонизирани европейски стандарти, или европейско техническо одобрение (със или без 

ръководство) или т.3. Участникът е посочил, че: - преди започване на строителството ще 

вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и 

постави предупредителни знаци; - ще вземе необходимите мерки за запазване от повреди и 

разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, 

зелени площи и други;- ще уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни 

дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата; - ще 

отстрани нанесените повреди, констатирани от общинската администрация и отразени в 

констативен протокол в срокове, определени от общинската администрация. По време на 

изпълнение на строителството, ще  съставя всички необходими протоколи и актове в 

съответствие с Наредба №3 на МРРБ от 31 юли 2003 г. В раздел II. Участникът е 

представил описание на обекта. Природогеографски особености на района, релеф,  климат, 

вятър, температура на въздуха, влажност на въздуха,  мъгли, валежи, хидрография, почви и 

растителен свят. Общи данни за обекта: А) Съществуващо положение. Б) Класификация на 

депото.  

На следващо място участникът е представил описание на отделните етапи на 

изпълнение на поръчката. СМР ще  изпълнява стриктно според изискванията по РУП и тези 

изложени в настоящите изисквания на документацията, съобразно конкретните технически 

изисквания, проектна документация и количествено – стойностна сметка към офертата. 

Последователноста на строително  - монтажните работи са разделени на етапи, които 

включват: - Организационни работи; - Същинско строителство; - Подготовка и предаване 

на завършените работи. Участникът е представил  1. Подробно описание на 

организационните работи, които включват: - Подробно запознаване с конкретните условия 

на всяка от строителните площадки; - Осъществяване на срещи с Възложителя и 

Представителя на фирмата осъществяваща независим надзор, за уточнение на изискванията 

по изпълнение на поръчката; - Уточняване на подземната инфраструктура; - Обезопасяване 

на строителната площадка; - Временна организация на строителния обект; - Монтиране на 

фургони за строителните работници и техническия ръководител; - Монтиране на 

химически санитарни възли; - Определяне на местата и котите за извършване на 

строително – монтажните работи; - Мобилизация на ресурсите – работници и механизация; 

- Уточняване на окончателните условия за доставка на необходимите материали; 2. 

Същинско строителство включващо следното: - Изпълнение на изкопни – изгребване на 

отпадъци; - Уплътняване на отпадъци; - Изпълнение на горен изолиращ екран; - 

Изпълнение на рекултивиращ слой; - Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови 

работи; - Изпълнение на газови кладенци; - Монтаж на газопроводи и други тръбни 

системи; - Изпълнение на инсталация за високотемпературно изгаряне на газа; - 

Изпълнение на електро и мълниезащитна инсталации; -Затревяване. 3. Подготовка и 



предаване на завършените работи включващо: - Почистване на обекта; - Подготовка на 

строителните книжа съвместно с Представителя на независимия строителен надзор; -

Предаване на готовия обект на Възложителя. Обезопасяването на строителната площадка е 

съобразена с времената организация на строителството. На следващо място участникът е 

представил описание на видовете СМР. част:Техническа рекултивация - моделиране на 

тялото на депото. Изгребване на отпадъци в границите на отредената площ за осигуряване 

на отстъп: - изкоп с багер  на транспорт; - превоз отпадъци до 500 м; - разриване на 

отпадъци до 40 м с булдозер; - уплътняване на отпадъци – трикратно. Горен изолиращ 

екран и т.н.  

Описание на предлаганата  последователност и взаимообвързаност на предвидените  

дейности предмет на поръчката. Организацията на изпълнение на обекта е съобразена с 

необходимата технологична последователност, при изпълнение на различните видове СМР. 

Технологичната последователност на всички изпълнявани СМР и тяхната продължителност 

и взаимосвързаност участникът е представил в табличен вид, като е посочил: 

наименование, мярка, количество, продължителност, условна дата за начало и условна дата 

за край.  

 Предвиждани технологии за изпълнение съобразно технологичните изисквания към 

изпълнение на отделните СМР. Подготовка на строителната площадката и подготвителни 

дейности и организационни работи. Строителният процес започва след подписването на 

Акт. Обр. 2 за откриване на строителната площадка, с подготовка на самата строителната 

площадка. Техническия ръководител осигурява изпълнението на следните подготвителни 

дейности: - ограждане на обекта с временна метална ограда / при необходимост /; - 

монтиране на обекта на информационна табела за проекта и финансирането му; - Да се 

поставят указателни табели, стрелки и множество временни стандартни пътни знаци за 

своевременно уведомяване на водачите за временната организация на движението / при 

необходимост / и др.  

Изгребване на отпадъци в границите на отредената площ за осигуряване на отстъп. 

Преоткосиране и Вертикално планиране. Разстилане, подравняване и уплътняване на 

отпадъците. Закриване на депото за неопасни отпадъци – Община Айтос. Изграждане на 

система за газов дренаж за улавяне на емисиите. Минерален запечатващ пласт. 

Рекултивиращ слой. Избор на механизация. Устойчивост на откоса. Отвеждане на 

повърхностните води. Горният изолиращ екран. Част: Геодезия. Вертикално планиране. 

Кофражни, армировъчни и бетонови работи. Метална конструкция. Управление на биогаз. 

Изисквания към инсталацията. Газови кладенци. Тръбопроводи. Главен колектор и връзка с 

инсталация за високотемпературно изгаряне. Извършване на изкопите. Пясъчно легло по 

детайл. Обратна засипка. Изисквания при полагане на тръбопроводите. Съоръжение за 

високотемпературно изгаряне. Въздуходувка. Газова линия. Запалка. Горивна камера. 

Уреди за контрол и мониторинг на налягането и температурата. Водонепроницаема кутия с 

електрическо управление. Дизел генератор. Електрически инсталации и др. Биологична 

рекултивация. На биологична рекултивация подлежат 92,439 дка технически 

рекултивирани и закрити площи. Предвидените в проекта мероприятия включват: - 

Подобряване условията на месторастене чрез почвоподготовка и минерално торене; - 

Затревяване повърхността на депото с подходящи за условията тревни смески; - Отгледни 

мероприятия в продължение на три години. 

Изграждането на успешно финално растително покритие изисква не само създаване 

на условия за растеж и развитие на някаква растителност, а подбор на адаптирани към 

местните условия растителни съобщества, които не представляват риск за целостта на 

покривните пластове от горния изолиращ екран, не изискват специални грижи и внимание, 

укрепяват и защитават почвеното покритие и спомагат за възстановяване на ландшафта. 

Видовият състав на подбраната растителност е съобразен с: • Целта на провежданата 

рекултиваця; • Събраната информация за района на депото включително: • 

Местоположение на депото по отношение на растителното зониране; • Температура: средна 



месечна и годишна; • Валежи: средно месечни, сезонно разпределение и годишно 

количество; • Продължителност на вегетационния период; • рН, съдържание на хранителни 

елементи; Обърнато е внимание на следните биологични особености и екологични 

изисквания: • Едногодишни /двугодишни/ многогодишни; • Вид и форма на кореновата 

система: фиброзна или централна; • Дълбочина на кореновата система; И т.н. Товаро-

разтоварни работи.  Работа с машини. Работа с електрически ток. Работа с електрически 

машини. Технически и функционални характеристики на влаганите материали участникът 

е представил в табличен вид, а именно: наименование на строителния продукт, технически 

параметри и характеристики.  

Организация и подход на изпълнение. Изпълнението на посочените СМР изискват 

специфична организация на изпълнение, а от там и на правилата по ЗБУТ. Предвидената 

организационна схема ще се спазва стриктно, след предварителното одобрение от  страна 

на възложителя и всички оторизирани контролни органи на обекта. СМР ще се изпълняват 

стрикно според изискванията по РУП и тези изложени в настоящите тръжни условия, 

съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено – 

стойностна сметка към офертата. Посочил е изискванията при работа с машини на обекта. 

Изискванията за противопожарна охрана на обекта, изисквания към строителната площадка. 

Посочил е допълнителни мерки по ЗБУТ, предлагани от участника. Инструкция за 

безопасна работа  участникът е посочил, че има разработени инструкции за охрана на труда 

и техника на безопастност при работа, които ще се спазват стриктно и при изпълнението на 

СМР на обекта, а именно: - Инструкции за безопасни условия при работа: взависимост от 

строително-монтажните работи: - Противопожарна инструкция. - Прогрaма за извършване 

на инструктаж съгласно Наредба №3/ДВ бр.44/96; начален инструктаж и др. Организация 

на строителната площадка. В случай, че бъде избран за изпълнител участникът ще изготви 

Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), който ще 

включва и временното строителство. Подготвителните работи ще се извършват в 

определения в срок преди започване на основните работи. Организацията на дейностите за 

Временното строителство са посочени в т. „Подготовка на строителната площадката и 

подготвителни дейности и организационни работи“ от настоящата строителна програма. 

Схематично са указани местоположенията на офисите и базите, като точните 

местоположения ще бъдат уточнени допълнително с Възложителя. Организацията на 

необходимите ресурси и отговорности на ключовите експерти участникът е представил в 

табличен вид. Комуникационна свързаност между участниците в процеса. Представил е 

подробна организационна схема. Посочил е човешки ресурси, които ще бъдат използвани 

за изпълнение предмета на поръчката и техните задължения.  

Посочил е подробно задължения на персонала при предотвратяване и ликвидиране на 

пожар и/или авария в обекта. Описал е контрола върху изпълнението на задачите. 

Организация при документиране на изпълнението на строителството. Предложение по 

отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между 

експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 

изпълнението на поръчката. Представил е описание на действащите системи за контрол на 

качеството, които ще се използват при изпълнението на обекта. Основни мероприятия, 

гарантиращи осигуряването на качеството при изпълнение на поръчката.  Описание на 

мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, използваното техническо 

оборудване и използваните технически лица при изпълнението на поръчката. Посочил е 

мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.  Общи положения. Контрол качеството 

на материалите. Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите. Контрол 

на качеството при изпълнение на СМР. Контрол при съхранение на документацията.  

 Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните 

работи. Възможни замърсители. Атмосферен въздух. Води. Земя, почви, геоложка среда и 

ландшафт. Растителен и животински свят. Отпадъци. Шум, здравен риск. превантивни, 

спомагателни и допълнителни мерки за 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 

отговаря на предварително обявените условия.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, 

които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От него 

посредством представената строителна програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, 

както и за организацията за изпълнението на СМР. Строителната програма на участника 

съдържа минимално изискуемите реквизити на Възложителя, посочени в документацията 

за участие. Представеният линеен календарен график съдържа всички изискуеми 

реквизити, а именно: разпределението на ресурсите и съответства на изискванията на 

Възложителя. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Запрянови - 03“ ООД с оферта вх. № 92-Ф-

408/27.03.2019год. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение 

съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение. 

 

2. Участник № 3 – „Строймонтаж“ ЕООД с оферта вх. № 92-Ф-409/27.03.2019год. 

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – 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 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

2.1. Предлага срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и 

съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация, от 

които: 

• Техническа рекултивация: 120 (сто и двадесет) календарни дни; 

• Биологична рекултивация: 36 ( тридесет и шест) месеца; 

2.2. Предлага срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (словом един) 

календарни дни. 

 

Приложени са:  

1. Строителна програма за цялостния подход за изпълнение; 

2. Линеен график за изпълнение на обекта; 

3. Диаграма на работната ръка; 
4. Диаграма на механизацията; 
5. Сертификати и декларации за съответствие на материалите. 

 

Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 

В раздел I. Подход на изпълнение. Участникът определя подхода за изпълнение на 

поръчката като комплексен, който е  комбинация от техническа експертност, гъвкавост и 

квалификация на персонала.  Участникът декларира, че предвидените методи, инструменти 

и дейности са подбрани по начин, който да гарантира надеждност и високо качество на 



получените резултати, избраният подход е характерен с това, че напълно се съобразява със 

спецификата на обекта и се базира на предишния му опит. В раздел II. Организация на 

изпълнение. Организацията може да се раздели условно на три етапа: 1. част: Техническа 

рекултивация, като условно се разделя на: подготвителен етап; основен (строителен) етап; 

довършителен етап. 2. част: Биологична рекултивация; 3. Организация в етапа на 

въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели – съдействие за 

въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване. Технически и 

човешки ресурси за изпълнение на поръчката. За изпълнението на поръчката ще бъдат 

организирани екипи. Всеки екип ще се състои от работници със съответната квалификация, 

строителни машини и оборудване, осигуряващи качественото и срочно изпълнение на 

всички строително-монтажни работи/дейности. Изпълнението на поръчката 

Участникадекларира , че  ще извърши съгласно приложения линеен календарен 

график.Следва описание на работните задължения и отговорностите на специалиста по 

контрол по качеството, техническия ръководител, координатора по безопастности здраве в 

строителството, инженер-геодезиста. Дадени са методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, взаимоотношенията  Изпълнител на строителството – 

Консултант, взаимоотношения Изпълнител на строителството - външни институции, както 

и организационна схема. Следват Отговорностите  на ръководния екип за изпълнение на 

предвидените етапи и дейности за изпълнение на обекта. Раздел III. Последователност и 

взаимообвързаност на предлаганите дейности. Раздел ІІІ.1. Част: техническа рекултивация, 

описани са отделните етапи с дейностите, които обхващат, като подробно е описано  всяка 

дейност какво включва. В табличен вид за всеки един етап  е дадено  продължителност в 

дни с начало и край. ІІI.1.1.3. ДОВЪРШИТЕЛЕН ЕТАП – Организация на изпълнение на 

Довършителни работи и получаване на Протокол Образец 15 е дадено какво включва този 

етап, а именно: Отстраняване на отпадъци и излишна земна маса; Възстановяване на 

засегнатите участъци по време на изпълнение на СМР; Отстраняване на временни знаци, 

инструменти и материали; Демобилизация на строителната механизация и оборудване; 

Отстраняване на административно-битовите сгради, складове и други елементи от 

временното строителство; Отстраняване на временни ограждения и други временни 

съоръжения; Окончателно почистване; Изготвяне на екзекутивна и друга документация за 

предаване на обекта. Ще се състави екзекутивна документация и всички необходими 

документи за предаването на обекта на Възложителя. Те ще включват цялата регистрирана 

информация от всички промени, настъпили по време на изпълнение на Договора; 

Подписване на Протокол Образец 15.В таблица 3 на стр.56 е отразено  за Довършителен 

етап - 10 кал.дни /от 21-30 ден/, като за извършване на довършителни работи - 9 кал. дни 

/21-29 ден/ и за подписване на акт обр.15-1 кал.ден/30 ден/. ІІI.2. част: Биологична 

рекултивация. За предвидените в проекта мероприятия: Подобряване условията на 

месторастене, чрез почвоподготовка и минерално торене; Затревяване повърхността на 

депото с подходящи за условията тревни смески; Отгледни мероприятия в продължение на 

три години, Участника е дал как ще бъде осъществено, като са дадени и срокове за 

изпълнение на отделните дейности. IV. Организация и процедури за контрол с цел 

качествено и навременно изпълнение на поръчката. Дейностите, отговорностите и 

пълномощията за контрола на качеството на влаганите материали и СМР ще са задължение 

на Специалиста контрол по качеството и техническите ръководители. Ще се прилагат 

следните процедури за контрол: процедури за контрол при трасиране/геодезични работи; 

процедури за контрол при изпълнение на доставките на материали, контрол при доставката 

франко-склад на Изпълнителя, контрол при производителя; процедури на контрол при 

строителните дейности, при монтаж, изпитвания, проби и други; мерки за осигуряване на 

качеството, предприети от ръководството; мерки за осигуряване на качеството, предприети 

от целия персонал. Дадени са също така и какви мерки за безопастност и здраве ще бъдат 

прилагани, както и организацонните действия за постигане на необходимото качество. 

Участникът е описал възможните замърсители и  мерките  и характеристиките, свързани с 



опазване на околната среда, като е дадено прогнозното количество на строителните 

отпадъци, начините за депониране/изхвърляне на отпадъците;  мерки за предотвратяване 

замърсяването на повърхностните и подземни води, мерки за предотвратяване 

замърсяването на въздуха и др. 

 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, 

които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От него 

посредством представената строителна програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, 

както и за организацията за изпълнението на СМР. Строителната програма на участника 

съдържа минимално изискуемите реквизити на Възложителя, посочени в документацията 

за участие. Представеният линеен календарен график съдържа всички изискуеми 

реквизити, а именно: разпределението на ресурсите и съответства на изискванията на 

Възложителя. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Строймонтаж“ ЕООД с оферта вх. № 92-Ф-

409/27.03.2019год. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение 

съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение. 

3.Участник № 3 – ДЗЗД „Мидия-Традекс“ с оферта вх. № 92-Ф-410/27.03.2019год. 

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – 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 42 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

3.1. Предлага срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и 

съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация, от 

които: 

• Техническа рекултивация: 126 (сто и двадесет и шест) календарни дни; 

• Биологична рекултивация: 36 ( тридесет и шест) месеца; 

3.2. Предлага срок за реакция при отстраняване на дефекти: 2 (словом два) 

календарни дни. 

 

Приложени са:  

1. Строителна програма за цялостния подход за изпълнение; 

2. Линеен график за изпълнение на обекта; 

3. Диаграма на работната ръка; 
4. Диаграма на механизацията; 
5. Таблица за технически и функционални характеристики на влаганите материали. 

 

Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 



Настоящата разработка съдържа девет части, както следва: 1.Организационна 

структура на екипа. Тук участникът е изброил, с какво е съобразена  организационната 

структура на екипа, както и отговорния екип за изпълнението на поръчката /Технически 

ръководител  на обекта - инженер; Геодезист  – инженер; Контрольор по Качество -  

строителен инженер; Координатор по ЗБУТ – строителен техник, сейфти менаджер/; 

Разпределението на отговорностите между членовете на екипа/ като за всеки един от тях са 

дадени задачите  и отговорностите им/; Системата  за организация и координация на лицата 

от екипа, системата за организация и координация на лицата от ръководния екип на строежа ще 

представлява ежедневно двуфазово провеждане на оперативни срещи (сутрешна и следобедна 

оперативка) между тях, на които се обсъждат текущите т.е. изпълняваните в момента дейности 

и плануваните за следващия ден дейности. Описани са процедурите за контрол при 

изграждането на обекта, както и качественото изпълнение на всички основни и 

довършителни строително-монтажни работи, които покриват целия процес от закупуване, 

доставка на строежа, складиране, влагане в производството, защита и опазване на 

произведения продукт. 

2. Модел на взаимоотношенията  Изпълнител – Възложител. Като модел на 

взаимоотношения между членовете на ръководния екип на Изпълнителя, Представителите 

на Възложителя  и  другите  участници  в  процеса  на  изпълнение  и на  предмета  на 

поръчката, участникът предлага да се провеждат седмични координационни срещи; да се 

изготвят и предават месечни доклади за отчитане на напредъка на изпълнението на строежа 

и провеждане на извънредни оперативни срещи между висшите представители на 

дружеството Изпълнител и на висши представители на Възложителя, ведно със 

строителния надзор  и  главния проектант на строежа.  3.План на доставките на материали 

и оборудване. Описани са в табличен вид доставките на основните материали, оборудване 

и обзавеждане за строежа, като  са дадени началния и крайния срок на доставките в 

условни дни. Участникът е посочил, че таблицата ще бъде преработена в пълно 

съответствие с датата на подписване на Акт. Обр. 2 – за откриване на строителна площадка 

и ще добие календарен вид.  4. Мерки и условия на работа при неблагоприятни климатични 

условия. Участникът е дал кои метеорологични условия могат да повлият на изпълнението 

на строежа, а именно обилни валежи от дъжд и сняг; застудяване на времето под  минус 2 

градуса. Тези лоши метер. условия ще попречат за изпълняване на някои видове дейности 

като: предепониране на отпадъци; направа на укрепващи откоси; полагане на горен 

изолиращ екран; изграждане на фундамент и площадка и др. Участникът е описал мерките 

и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при неблагоприятни 

метеорологични условия, както и какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани. 5. Мерки 

и процедури за контрол на сроковете за изпълнение. Мерките ще бъдат реализирани от 

Ръководителите на екипа и обекта и техническите ръководители по отделните части, които 

са задължени да съдействат в пълна степен на ръководството на обекта и на вишето 

ръководство на дружеството. Ежеседмично на координационните срещи ще се отчита, 

контролира и протоколира  изпълнението на събитията заложени в графика. При 

закъснения, повече от 2 дни, участникът предвижда да предприеме мерки за наваксването 

им.  Участикът е дал разработена  в табличен вид строителна програма по седмици, като са 

разписани  в коя седмица какви видове дейности щи се започват да се реализират, какви ще 

се изпълняват и кои трябва да завършат. 6. Идентификация на основните дейности. 

Участникът планира да завърши дейностите за 126 календарни дни  и да пристъпи към 

подписване на  акт обр.15 за строежа като разглежда три основни етапа: Подготвителни 

мероприятия – представляващи мобилизация и организиране на строителната площадка и 

приобектовата база; Извършване на същинските  строително-монтажни дейности, т.е. 

заложените в договора и приложенията му: одобрено КСС (проекто-сметната 

документация) и др.  приложения; Предаване на изградения строеж на Възложителя - 

демобилизация, извършване на проби по монтирано оборудване, направа на 72-часови 

проби и допълнително измерване на кабели, организация по изготвяне и подписване на 



протоколи за предаване на изпълнените дейности. За всеки един от етапите е описано какво 

обхващат и какво ще бъде извършено. 7. Последователност на предвидените дейности. 

Участникът е дал строително-монтажните  дейности, подредени в технологична 

последователност в табличен вид с начало, край и пордължителност в дни, за оферирания 

срок от 126 дни. 8. Методи за контрол на качеството. Тук участникът, прави описание на 

контрола по качеството, който планира да упражнява  на строежа по време на реализацията 

на строежа и начините за осигуряване на качествено изпълнение на строително-

монтажните работи, които ще се извършват по време на строителството. а/Описание на 

контрола по качеството, което  обхваща: Приемане на извършени видове работа, което  се 

осъществява от техническия ръководител и се потвърждава от отговорника по качеството, 

след което  се представя на строителния надзор; Началника на строежа  прави предложение 

за лабораторен контрол или друг необходим контрол на материалите за изпълнение на 

СМР; Началникът на строежа и отговорника по качество дават  предложение за 

лабораторен контрол на уплътняването на под-основните слоеве на уличните платна и 

други обратни насипи; Поръчка (заявка) се изпраща до отдел „Снабдяване” от 

ръководителя на строежа, след получаване на първичната информация от ресорния 

технически ръководител; Поръчката се съгласува с отговорника по качеството; При 

евентуални неясноти се иска мнението на Началника на обекта и отговорника по качество 

или ресорния помощник технически ръководител; Началника на строежа съвместно с 

отговорника по качеството  архивират и съхраняват придружителните и първичните 

документи на всяка доставка на обекта; Разтоварване и складиране на обекта – 

разтоварните операции стартират след направен външен оглед на доставения материал от 

отговорника по качество и техническия ръководител заявил материала; Защита и опазване 

на произведения продукт се осъществява до предаване на обекта на Възложителя от всички 

участници в работния процесс, но основно  от: Началника на строителния обекта 

(Техническия ръководител); Отговорника по Качество; Ресорния помощник на 

техническият ръководител. Начини за осигуряване на качествено изпълнение на 

дейностите. Участникът е посочил, че е сертифициран по трите стандарта - ISO 9001:2015  за 

Качество; ОНSAS 18001:2007 за Здравословни и безопасни условия на труд  и ISO 14001:2015 

за Екология и има функциониращ отдел за Контрол на качеството, Здравословни и 

безопасни условия на труд и Опазване на околната среда. Посочил е, че  има квалифицирани 

специалисти, които поддържат интегрираната система за управление на трите стандарта. Дадени 

са осем мероприятия,  които ще се предприемат за  качественото изпълнение на всички 

видове строително-монтажни работи и дейностите  включени в поръчката.  В инженерно-

техническия екип на обекта Отговорника по Качеството ще бъде на ръководна позиция, след 

началника на обекта и висшето ръководство на дружеството, като са описани основните задачи, 

които ще изпълняват. 9.Мерки за опазване на околната среда. В тази точка участникът е 

посочил, че обекта ще бъде посещаван от координатор по опазване на околната среда като е 

посочил   функциите, отговорностите  и  конкретните задачи за изпълнение, като задълбочено 

проучване на  работните проекти на обекта по всички части и плана за безопасност и здраве и 

техническите спецификации на материалите и графика за изпълнение на обекта; съставяне на  

проектоплан по опазване на околното среда. Ще организира строителната площадка, чрез 

реализация на доставка и монтаж на контейнери за битови отпадъци от общ характер. Място за 

измиване гумите на самосвалите извозващи излишните земни маси и строителните отпадъци и 

камионите доставящи строителни материали на обекта и др. Контрол по опазване на околната 

среда ще се извършва от  отговорника по екология, който ще инструктира и запознае 

изпълнителския и технически състав на обекта с изпълнението мероприятията по опазване на 

ОС, ще  извършва ежедневен и периодичен контрол по изпълненията на меропри-ятията по 

опазване на ОС  от изпълнителския и технически състав на обекта , ще контролира 

изпълнението на  изискванията на стандарта ISO 14001:2004 и др.  

  

 



 

 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 строителна програма участникът е посочил в т.9 мерките за опазване 

на околната среда, но не е направил описание на възможните замърсители.  

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

Документацията за участие, в подточка 2.5. Техническо предложение, буква е) Строителна 

програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта. 

Указание:  „….Участникът следва да направи описание на възможните замърсители, 

както и напредлаганите от него мерки и характеристики, свързани с опазването на 

околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. Участникът 

разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности 

за изпълнение на поръчката.“ 

 2. В представената строителна програма в т. 4. Мерки и условия на работа при 

неблагоприятни климатични условия. Участникът е посочил кои метеорологични 

условия могат да повлият на изпълнението на строежа, но не е дал колко дена предвижда за 

неблагоприятни климатични условия и не ги е отразил в т.7.Последователност на 

предвидените дейности. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

Документацията за участие, в подточка 2.5. Техническо предложение, буква е) Строителна 

програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта. 

Указание: „… Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението 

предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 

дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 

въвеждането на обекта в експлоатация. Следва да се направи описание на видовете 

СМР и тяхната последователност на изпълнение. …“ 

 3. В представената строителна програма липсва описание на подхода за 

изпълнение на биологична рекултивация, съгласно техническата спецификация.  

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

Документацията за участие, в подточка 2.5. Техническо предложение, буква е) Строителна 

програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта. 

Указание: В тази част от  фертата всеки Участник следва да разпише подхода за изпълнение 

на предмета на поръчката, отнасящ се до етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на 

договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него 

дейности, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в 

техническата спецификация и работния проект. 

Комисията счита, че не пълнотите на строителната програма 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 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.  

4. В представения линеен график участникът Не е отбелязал дните за 

неблагоприятни климатични условия. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

Документацията за участие, в подточка 2.5. Техническо предложение, буква к) 

„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. 

Комисията счита, че не пълнотата на линейния график представлява съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, която 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.  

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 ДЗЗД „Мидия-

Традекс“ с оферта вх. № 92-Ф-410/27.03.2019год. да бъде отстранен от процедурата. 

 

III. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници, 

съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на оценка, а именно: 

 

№ по 

ред 

№ 

на 

офе

рта 

Участник Вх.№, дата Предло

жен 

срок за 

реакция 

за 

отстран

яване на 

дефекти 

от 

участни

ка 

По 

показател  

П1 – 

участникът 

получава 

Предложе

н срок за 

изпълнени

е  на 

техническ

а 

рекултива

ция по 

поръчката 

от 

участника 

По 

показател  

П2 – 

участникът 

получава 

1 2 „Запрянови - 03“ 

ООД  

92-Ф-408/ 

27.03.2019год. 

 

1 100 120 100 

2 3 „Строймонтаж“ 

ЕООД  

92-Ф-409/ 

27.03.2019год. 

1 100 120 100 

Комисията обяви на сайта на Община Айтос https://aytos.bg/op-zakrivane-rekultivaciya-

sashtestvuvashto-3417.html  в раздел „Профил на купувача“ и на таблото за съобщения на 

Община Айтос, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 

30.04.2019г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. Работата по 

протокол  № 2 приключи на 17.04.2019 год.  

  

На 08.05.2019 г., от 12:00 часа, в Заседателна зала на община Айтос Комисията в 

редовен състав проведе публично заседание на основание чл.57, ал.3 изречение трето от 

ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 

17.04.2019 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. Инж. Ангел Иванов Клинчев – упълномощен представител на ДЗЗД „Мидия-

Традекс“; 

2. Едит Хасан Адем - упълномощен представител на „Запрянови - 03“ ООД; 

3. Кристина Димитрова Петрова – упълномощен представител на „Строймонтаж“ 

ЕООД. 

  

I. Комисията обяви получените оценки по показателите за оценка:  Срок за реакция за 

отстраняване на дефекти от участника – П1 и  Срок за изпълнение на техническа 

рекултивация по поръчката от участника – П2  на допуснатите до този етап оферти, 

отразена в Протокол № 2. 

 

№ по 

ред 

№ 

на 

офе

рта 

Участник Вх.№, дата Предло

жен 

срок за 

реакция 

за 

отстран

яване на 

дефекти 

от 

участни

ка 

По 

показател  

П1 – 

участникът 

получава 

Предложе

н срок за 

изпълнен

ие  на 

техническ

а 

рекултива

ция по 

поръчката 

от 

участника 

По 

показате

л  П2 – 

участник

ът 

получава 

 

1 2 
„Запрянови - 

03“ ООД  

92-Ф-408/ 

27.03.2019год. 

 

1 100 120 100 

2 3 „Строймонтаж“ 

ЕООД  

92-Ф-409/ 

27.03.2019год. 
1 100 120 100 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 

 1. Участник № 2 „Запрянови - 03“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

408/27.03.2019год. 

  - 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 2 804 484,95 (два 

милиона осемстотин и четири хиляди  четиристотин осемдесет и четири лева и 0,95 

стотинки) лева без ДДС. 

 

2. Участник № 3 „Строймонтаж“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

409/27.03.2019год. 

 - 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 2 844 453,19 (два 

милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три лева 

0,19 стотинки) лева без ДДС.  
 

След оповестяване на ценовите предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията продължи работа си в закрито заседание на  11.06.2019 год. като извърши 

проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците  с изискванията на 



възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки и установи, че предложенията отговорят на 

изискванията. 

 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена и комплексната 

оценка и класира офертите, съгласно одобрения критерии „оптимално съотношение 

качество/цена“:  

 по 

ред 

о вх. 

№ 

на 

оф. 

Участник, оферта вх. №, 

дата 

Ценово 

предложение - ПЗ като 

максимално възможни 

бр. точки - 100 

Получен 

брой точки  

1. 2. „Запрянови - 03“ ООД, с 

оферта вх. № 92-Ф-

408/27.03.2019год. 

2 804 484,95 100 

2. 3.  „Строймонтаж“ ЕООД, с 

оферта вх. № 92-Ф-409/ 

27.03.2019год. 

2 844 453,19 98,59 

 

 

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се 

изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50% 

1. КО на участника „Запрянови - 03“ ООД = П1 х 10% + П2 х 40%  + П3 х 50% = 

100 х 10% + 100 х 40 %  + 100 х 50 %  = 10 + 40 + 50 = 100 точки; 

2. КО на участника „Строймонтаж“ ЕООД = П1 х 10% + П2 х 40%  + П3 х 50% = 

100 х 10% + 100 х 40 %  + 98,59 х 50 %  = 10 + 40 + 49,30 = 99,30 точки; 

 

V. Комисията извърши класирането на участниците: 

I-во място – участник „Запрянови - 03“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

408/27.03.2019год., с комплексна оценка – 100 точки; 

II-ро място – участник „Строймонтаж“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-409/ 

27.03.2019год., с комплексна оценка – 99,30 точки; 

 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 

съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ000341 и 000342 в землището 

на с.Лясково и ПИ001003 в землището на гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас”, с 

класирания  на I-во място участник. 

Протоколът е съставен на 11.06.2019 год. 

 

Настоящият доклад е съставен на 11.06.2019 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 08.04.2019 год., Протокол № 2 от 17.04.2019год., Протокол 

№ 3 от 11.06.2019 год. 

 

Председател:  

Мариана Димова …………/П/………….. 

 



Членове: 

1. Невин Скендер …………/П/………… 3. Инж. Ралица Тодорова …………/П/………… 

2. Мюмюн Мюмюн …………/П/……… 4. Катя Иванова ………………/П/……….. 

 

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата 

документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 11.06.2019 

год. 

 

Предал:………… /П/………………      - Председател на комисията 

 

Приел:………… /П/……………….  - Възложител  

      Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 


