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П Р О Т О К О Л 

№1 

 за дейността на комисия, назначена със Заповед № 1290/12.09.2019 г. на Кмета на 

Община Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с 

Решение № 1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер 00140-2019-0006. 

 

 Днес, 12.09.2019 год. в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация -

Ихтиман, гр.Ихтиман, комисия в състав: 

 

Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

Членове:  

1. Мариян Мирославов Минков – адвокат при Софийска адвокатска 

колегия 

2. инж. Петър Добрев – гл. инженер 

и резерви: 

3. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ 

4. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

 

 се събра в изпълнение на Заповед № 1290/ 12.09.2019 г. на Кмета на Община 

Ихтиманза възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с 

Решение № 1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер 00140-2019-0006. 

 Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения. 

 

 Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, 

съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от възложителя 

срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, до 17:00 часа на 

11.09.2019 г. са постъпили3 (три)оферти, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 
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6 от ППЗОП, след което оповести участниците, съгласно Регистъра на получените 

оферти, а именно: 

Участник № 1 - „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-200 от 

11.09.2019 г. – 11.29 ч.  

Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД с опаковка вх.                    

№ 70.00-202 от 11.09.2019 г. – 15.03 ч.  

Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-203 от 

11.09.2019 г. – 16.05 ч.  

  

След запознаване със регистъра с постъпилите оферти, всеки член на комисията 

подписа декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

 На публичното заседание на комисиятане присъстваха участници в процедурата 

или техни упълномощени представители.Други лица от кръга на правните субекти, на 

които визираната норма на ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при 

провеждането на публичните заседания по отваряне на опаковките, съдържащи 

офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстват/не изпращат представители 

на днешното заседание на комисията.  

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са 

в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки 

участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 

 I. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на 

тяхното постъпване и проверка на съдържанието им. При отваряне на 

опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, 

ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха отворени от Председателя на комисията. 
 

 1. Участник № 1 - „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 

2. Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 
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Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 За плика с надпис „Предлагани ценови параметри” комисията констатира, че при 

отваряне на опаковката е отрязана част от него. Единодушно бе взето решение за 

залепване на плика с тиксо, което действие бе незабавно извършено от г-н Иво Тодоров 

– председател на комисията. 
Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП. 

 

3.Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП, приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на офертите. 

Комисията взе решение да продължи своята работа на закрито заседание на 

04.10.2019г. от 10:00 часа, в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ 

№123, сградата на Общинска администрация Ихтиман – втори етаж, в което да 

пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично 

състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от 

възложителя условия. 
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******************************************* 

 

На следващо закритото заседание провело се на 04.10.2019г. от 10:00 

часапоради отсъствие на редовния член на комисията Мариян Мирославов Минков – 

адвокат при Софийска адвокатска колегия, същия беше заместен от резервния член на 

комисията Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист, която се запозна и 

прие работата, констатациите и решенията на комисията до момента. Преди започване 

работата на Комисията по същество, встъпилият нейн резервен член подписа 

декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на 

задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с 

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

           След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима 

за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:10 часа, като запозна членовете й с 

изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в 

настоящата процедура. 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на 

кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати 

не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е 

допустимо участието им в процедурата. 

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

кандидатите и участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 

 ІI. Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и с 

критериите за подбор, поставени от възложителя 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, представени с офертите. 

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от 

ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 
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 При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в 

настоящия протокол. 

 За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на 

комисията наличието и редовността на представените документи, при което 

резултатите от проверката са, както следва: 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

 1. Участник № 1 „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

 При извършената проверка на представените от участника документи, 

комисията установи следното: 

1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово 

подписан от лицето, което е едноличен собственик на капитала и управител на 

дружеството – Велко Руйков, съгласно извършената справка в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията. Вписани са необходимите 

административни данни за участника „Нивел Строй“ ЕООД, индетификационен 

номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. 

Участникът е посочил, че е микро, малко или средно предприятие. Декларирал е, 

че може да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни 

вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 

национална база данни във всяка държава членка. Декларирано е, че участникът 

не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Попълнени са 

данни за представляващия участника. Посочено е, че участието на дружеството е 

самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва 

капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор. 

2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 

отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел 

от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез 
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даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от 

страна на участника, следва да се представи и относимата информация 

изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя. 

Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да 

отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов 

ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните 

полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 

2.1.В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е 

описал кои са тези основания. 

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

3.1. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на 

ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само, 

ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а 

настоящият случай не е такъв. 

- В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал,че е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи 

от втора група, от първа до четвърта категория, номера на Удостоверението 

за вписване и дата на валидност. Посочен е и уеб адрес на органа издаващ 

документа.Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното 

изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за 

подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата.Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване 

на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

3.2. Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, 

участникът е посочил: 
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- По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 

посочване на стойността, датата, на която е приключилоизпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 7 

строителни дейности. Участникът е посочил наименованието на 

строителствата, стойността, начална и крайна дата на изпълнение, мястото, 

вида и обема на строителството, както и уеб адрес към АОП. И седемте 

строителства са приключили в заложения от възложителя период.Комисията 

счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на възложителя, 

поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

- В т. 2 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица, техния професионален опит и квалификация, както и 

правоотношението им с участника. Съгласно изискването на възложителя 

посочено в Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчка и т. 4.5.2  на Раздел IVот 

Документацията за участие тази информация трябва да се попълни  в Част 

IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.Същата информация за техническите лица, 

техния професионален опит и квалификация, както и правоотношението им с 

участника е посочена и вЧаст IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. От информацията 

в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за подбор“, б. В 

„Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „ГЕОДЕЗИСТ“участника е декларирал наличието на 

следните обстоятелства: завършено висше образование, специалност 

„Геодезист“, професионален опит, като геодезист, специфичен опит на 

обекти, като технически ръководител. Съгласно разписаното в условията за 

участие за предложеният експерт изискванията са да има участие, като 

„геодезист” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

3.3.Вчаст IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че 

може да представи сертификат за управление на качеството и сертификат за 

внедрена система за управление на околнота среда. Посочил е № на 

сертификатите, издал сертификатите, дата на издаване, срок на валидност и 

обхват на сертификатите. Възложителят не е изискал попълването на тази 

част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид. 

3.4. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до 

документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП 

информация. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  
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РЕШИ: 

Участникът „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД  в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи 

допълнително нов ЕЕДОПи/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на 

информацията. 

 

2. Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

         При извършената проверка на представените от участника документи, комисията 

установи следното: 

1. В представеният ЕЕДОП от участника, в част II „Информация за икономическия  

оператор“, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия 

оператор“, е посочени членове на Съвета на директорите на дружеството, както 

и представящи. Видно от справка в Търговският регистър при Агенцията по 

вписванията по партидата на участника членовете на Съвета на директорите, 

както и представляващите и начина на представителство е различен от 

декларираният в ЕЕДОП. 

2. Вписани са необходимите административни данни за участника 

„Автомагистрали Хемус“ АД, индетификационен номер по ДДС, пощенски 

адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е посочил, че е 

микро, малко или средно предприятие. Не е декларирал, че може да представи 

удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във 

всяка държава членка. Декларирано е, че участникът не участва в процедурата 

заедно с други икономически оператори. Посочено е, че дружеството няма да 

ползва капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор. В част 

II, раздел Г участника не е отговорил на въпроса възнамерява ли да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката? 

3. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 
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отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел 

от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез 

даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от 

страна на участника, следва да се представи и относимата информация 

изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя. 

Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да 

отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов 

ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните 

полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 

a. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка и е описал кои са тези основания. 

4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

- В  Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за изпълнение на 

строежи от втора група, от първа до четвърта категория, номера на 

Удостоверението за вписване и дата на валидност. Посочен е и уеб адрес на 

органа издаващ документа. Комисията счита, че участникът е изпълнил 

минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата. 

Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на 

възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

a.  Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от 

ЕЕДОП, участникът е посочил: 

- По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 
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посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 4 

строителни дейности. Участникът е посочил наименованието на 

строителствата, стойността, начална и крайна дата на изпълнение, мястото, 

вида и обема на строителството. И четирите строителства са приключили в 

заложения от възложителя период. Комисията счита, че участникът е 

изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- В т. 2 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица. Съгласно изискването на възложителя посочено в Раздел 

III.1.3 от Обявлението за поръчка и т. 4.5.2  на Раздел IVот Документацията 

за участие тази информация трябва да се попълни  в Част IV, раздел В, т. 6) 

от ЕЕДОП. Същата информация за техническите лица, техния 

професионален опит и квалификация, както и правоотношението им с 

участника е посочена и вЧаст IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, за която 

комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на 

възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.  

b.  Вчаст IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че 

може да представи сертификат за управление на качеството и сертификат 

за внедрена система за управление на околнота среда. Посочил е № на 

сертификатите, издал сертификатите, дата на издаване, срок на валидност 

и обхват на сертификатите. Възложителят не е изискал попълването на 

тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид. 

c.  В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до 

документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП 

информация. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  

РЕШИ: 

Участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД  в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да 

представи допълнително нов ЕЕДОПи/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация във връзка с констатираната липса или 

несъответствие на информацията. 

            3.Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД 
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           При извършената проверка на представените от участника документи, комисията 

установи следното: 

1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово 

подписан от лицата, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Вписани са 

необходимите административни данни за участника „ПСК Пътстрой“ ЕООД, 

индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и 

електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро, малко или средно 

предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение за 

плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която 

ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението, 

чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка. 

Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори. Попълнени са данни за представляващия 

участника.Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се 

ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица 

за изпълнение на критериите за подбор. 

2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 

отстраняване, следва да бъде представена, чрез попълване на съответния 

раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното 

деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в 

ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се представи и относимата 

информация изискана от възложителя, както и да се посочат националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава информация на 

възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена 

възможност да отстрани тази непълнота на представената информация, като 

представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в 

съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 
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3.1. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, като е отбелязъл отговор 

„Да“, което е в противоречие с декларираната, непосредствено след това липса 

на специфични национални основания за отстраняване. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване 

се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При 

отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и 

евентуално предприетите мерки за надеждност. 

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

- В  Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал, че е вписан в ЦПРС, но не е посочил групата 

и категорията, за която е вписан. Посочен еномера на Удостоверението за 

вписване, дата на валидност и уеб адрес на органа издаващ документа. След 

извършена справка в ЦПРС на КСБ, комисията констатира, че участникът е 

вписан за изпълнение на строежи от втора група, от трета до четвърта 

категория, поради което комисията счита, че участникът е изпълнил 

минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както номер, валидност и уеб адрес на 

същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване 

на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

3.2.Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, 

участникът е посочил: 

По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 

посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 3 

строителни дейности.  

За обект № 1: Участника е декларирал изпълнението на СМР на обект: 

подобект „Изграждане на вътрешна улица от Север” на обект: Преустройство 

на Логистичен склад в Производствена база на „ВОСС АУТОМОТИВ 

БЪЛГАРИЯ” и изграждане на нов трафопост 20/0,4 кв,1000квА в ПИ 

02935.187.65 м, м. ”Корудере”, в землището на с.Баховица, Община Ловеч”. 
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В действащото законодателство комисията не успя да установи законово 

определение на поосеченият от участника обект „вътрешна улица“. На 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи 

доказателства от които да е видно, че посоченият обект съответства на 

изискването на възложителя за опит в изпълнението на строително-

монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа. 

За обект № 2: ”Локален ремонт/ чакълиране и полагане на фрезован материал 

за пътна основа/ на улиците ”Пясъчна лилия” и „Бакърлъка” и пешеходен 

участък по улица”ВиаПонтика”, м.” Буджака”, землището на гр. Созопол, 

както и на участък от улица без име от база „Топливо” до цеха за преработка 

за рапани- м.”Мисаря, землище на гр. Созопол”. 

Видно от декларираното от участника обекта, ще бъде завършен на 

03.10.2019г. Съгласно изискванията на възложителя и закона по отношение 

на изискваните технически ресурси изпълнените СМР трябва да са 

приключили към датата на подаване на офертата. С оглед на горното и на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП, комисията изисква участника да представи 

доказателства за завършването на декларираният обект, а именно 

удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

За обект № 3: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул."Гео 

Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж". При подробно разглеждане и 

след служебна справка в публичните регистри, настоящата Комисия 

установи следното: По отношение на обекта изпълнен в гр. Мъглиж се 

установи, че изпълнителя на обекта е различен от участника. Изпълнителя на 

обекта не е декларирал наличието на подизпълнители в изпълнението на 

обществената поръчка. 

 

- В т. 6 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица, техния професионален опит и квалификация, както и 

правоотношението им с участника. Комисията счита, че участникът е 

изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  

РЕШИ: 

Участникът „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД  в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи 

допълнително нов ЕЕДОП, и/или други документи, които съдържат променена и/или 
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допълнена информациявъв връзка с констатираната липса или несъответствие на 

информацията. 

С разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на 

участниците, в 12:30 часа приключи настоящото заседание на комисията. 

          С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши: 

Участниците „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД и „ПСК 

ПЪТСТРОЙ“ ЕООДв срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представят допълнително нов 

ЕЕДОП, и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информациявъв връзка с констатираните липси или несъответствия на 

информацията. 

         Допълнителните документи следва да бъдат представени в запечатан плик в 

Деловодството на Община Ихтиман, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол. Върху плика се посочват наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция и телефон, факс и/или е-mail, наименование на поръчката и надпис 

„Допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“. 

         В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящия протокол ще бъде изпратен до 

участниците с придружително писмо, подписано от председателя на комисията, в деня 

на публикуването му в профила на купувача.  

Председателят определи следващото заседание на комисията да се проведе след 

изтичане на петте работни дни от получаване на протокола от участниците. 

Протоколът е изготвен и подписан от председателят на комисията и от нейните 

членовете на 04.10.2019 г. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени едно открито и 

едно закрито заседание, състави се и се подписа от комисията в 1 екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички 

решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

Председател:……………П*……………….. 

Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

  

Членове:  
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1. …………… П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист – взела участие в 

работата на комисията от проведено закрито заседание на 04.10.2019г.  

 

 

2. ……………… П*…………………… 

Инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

 

3. ……………….П*……………………… 

Мариян Минков – взел участие в работата на комисията от проведено открито 

заседание на 12.09.2019г.  

 

 * Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

ПРОТОКОЛ №2 

за дейността на комисия,назначена със Заповед № 1290/12.09.2019 г. на кмета на 

Община Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с 

Решение № 1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер 00140-2019-0006. 

Днес, 13.11.2019год. от 10.00ч.,на закрито заседание в Община Ихтиман, гр. 

Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска администрация 

Ихтиман – четвърти етаж, се събра комисия в състав: 

 

1. Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

Членове:  

2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист. 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер 
 

В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 

04.10.2019г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е 

публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на 

11.10.2019г. Копие от протокола е изпратен на всички участници и е получен от тях 

видно доказателствата към процедурата.  

В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на 

община Ихтиман са постъпили пликове с допълнителни документи на участници от 

които са изисквани такива, както следва: 

Участник № 1 –„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх. № 70.00 - 246 от 18.10.2019 г.; 

 Участник № 2 –„Автомагистрали Хемус“ АДе получил копие от Протокол 

№1 от работата на комисията на 14.10.2019г. В определеният срок от пет работни 

дни, както и до датата на съставяне на настоящият протокол в деловодството на 

община Ихтиман не са постъпвали допълнителни документи от страна на участника.  

 Участник № 3 –„ПСК Пътстрой“ ЕООД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх.№ 70.00 - 244 от 17.10.2019 г.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 

допълнителни документи и повторна проверка на документите по отношение 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

В хода на работата на комисията бе установено следното: 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Опис на допълнително представените документи към офертата. 

2. Придружително писмо. 

3. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията отразени в  

Протокол№1, както следва:  

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за 

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „ГЕОДЕЗИСТ“участника е декларирал коректни данни, по 

отношение на опита на предложеният експерт. 

4. Заверено копие от диплома на инж. Ивайло Стефанов Иванов. 

5. Заверено копие от трудов договор на инж. Ивайло Стефанов Иванов. 

6. Заверено копие на Длъжностна характеристика. 

7. Заверено копие Заповед № 5/07.5.2019 год. 

8. Заверено копие от Заповед № 87/16.10.2017 год. 

9. Заверено копие от Заповед № 194/14.11.2017 год. 

 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията приема, 

че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

Участник №2 –„Автомагистрали Хемус“ АД 

По отношение на Участник №2 – „Автомагистрали Хемус“ АД, комисията с 

протокол №1 е констатирала, че след подаване офертата в представителството на 

участника е извършена промяна, относно лицата декларирани в част II „Информация за 

икономическияоператор“, раздел Б: „Информация за представителите на 

икономическия оператор“. В указаният от комисията срок участника не e подал 
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допълнителни документи във връзка с посочената констатация. Във връзка с горното 

комисията взе следното решение: 

Допуска до нататъшно участие в процедурата Участник №2 – „Автомагистрали 

Хемус“ АД, поради следните аргументи. 

По аргумент от разпоредбата на чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП при подаване на 

офертатаучастниците декларират съответствието с поставените критерии за подбор 

единственос попълване на ЕЕДОП, а едва при наличието на избран изпълнител по 

общественатапоръчка възложителят следва да изиска от участника, избран за 

изпълнител, дапредстави съответните документи, удостоверяващи липсата на 

основания заотстраняване и съответствието си с критериите за подбор. Към момента на 

подаванена офертата са подадени ЕЕДОП, подписани от членове на съвета на 

директорите натърговското дружество, съответстващи на вписаните в Търговския 

регистъробстоятелства към крайната дата за подаване на офертите. 

Проверката, която комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП извършва на този етап е за 

съответствие наДекларираните данни с относимите обстоятелства към момента на 

подаване на офертата. В случая подадените ЕЕДОП от задължените лица са съответни 

на вписаните в търговския регистър обстоятелства към този момент, поради което не е 

налице основание за извършване на допълнителна проверка. 

Комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и 

съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

Участник №3 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Придружително писмо. 

2. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията 

отразени  

в Протокол№1, по отношение на коректно деклариране на данни, отнасящи се до 

национални бази данни, специфични национални основания за изключване, както и 

декларирани критерии за подбор.  

3.  Заверено копие на договор, заедно с КСС към него. 

4. Становище за допусната техническа грешка по отношение датата на  

завършване на деклариран обект, подкрепено с удостоверение от община Созопол.  



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията 

приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

След като се запозна обстойно с документите за съответствие към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя при преценката си 

за условията за подбор и изискванията към личното състояние, предвид 

изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, Комисията, 

ДОПУСКА до разглеждане по същество на Техническите предложения 

следните участници: 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

Участник №2 – „Автомагистрали Хемус“ АД; 

Участник №3 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и 

провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа 

на комисията бе установено следното: 

Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за 

изпълнение на строителството – 180 календарни дни. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  
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 При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните бележки: 

1. По отношение елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на 

изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по 

дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на 

предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството 

 1.1. Направено е кратко описание на състоянието на обекта и какво се предвижда 

в проекта за рехабилитация. Същото е съобразено с изискванията на ТС към 

документацията и количествена сметка.  

 Описана е нормативната база, която ще се спазва при реализиране на поръчката. 

В таблична форма са предложени видовете СМР, които ще се изпълняват с 

посочени обеми. Същите отговарят на тези в КС. Посочените преимущества са удачно 

анализирани и в съответствие с изпълнение на такива обекти. 

Посочените ресурси (експерти материали и машини са принципни. 

Мерките за осигуряване на качеството са правилни, но те са елемент на оценка 

по методиката. 

В подхода за изпълнение на обекта са представени шест етапа за изпълнение на 

поръчката. В първия етап са предложените дейности свързани с иницииране. Следват 

етапи за Планиране, Изпълнение, Контролиране, Управление и Приключване. За всеки 

един етап в таблица са описани подетапи с конкретно разписани задачи. Първият етап е 

разчетен да започне след подписване на Протокол обр.2а. Подробното о методическо 

определяне на етапи и разписаните задачи показва, че поръчката ще се изпълни с 

минимални рискове и добра организация.  

Описанието на задачите е показано с определяне, разработване на план 

получаване на одобрение, възлагане на задачите, определяне на ресурсите, проверки за 

очаквания ефект, следене за поява на сигнали за почва на риск, отчитане на резултатите, 

архивиране и направа на окончателен доклад. 

В допълнение са описани съдържание на план за организация на работата. В 

него са предложени подготвителен период. Разгледани в този период са всички основни 

дейности свързани с подготовката на строителната площадка за започване на СМР и 

самата подготовка на изпълнителя – мобилизация на ресурсите. 
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Преди етапа на изпълнение на строителството са описани геодезически работи. 

Разгледано е съставянето на План за ВОБД с неговото одобрение и въвеждане. Спазени 

са изискванията на Наредна3/16.08.2010г. Посоченото знаково стопанство е достатъчно 

да се направи добра организация и обезопасят местата за работа. 

За етапа на изпълнение на СМР са описани провеждането на лабораторни 

тестове и изпитвания за доказване на качеството на изпълнените работи. Посочени са 

изготвянето на документи по време на строителството съгласно Наредба 3/31.07.2003г. 

Предаването на обекта и почистване на строителна площадка са правилно 

времево определени. Отстраняване на забележки е посочено като задача при предаване 

на обекта. 

За всяка една улица от стр.65 са посочени последователността на изпълнение на 

отделните работи. Посочената последователност е съобразена с технологичните 

изисквания и ТС. В таблична форма са описани шестте етапи работите и задачите в тези 

етапи с начало и край на работите и продължителност. Посочената последователност е 

съобразена добрите практики и изискванията на ТС. 

Етапа за завършване на обекта и предаването му са свързани с дейности по почистване 

на строителна площадка, доизготвяне на екзекутивни документи, доизмерване на 

изпълнените СРР, окомплектоване на всички документи съгласно изискванията на ЗУТ, 

демобилизация на всички останали ресурси и предаване на обекта с Констативен акт 

обр.15. 

         1.2.Описанието на технологията на всички видове СРР е съобразена с 

изискванията на ТС. Правилно е разгледано геодезическите работи да започнат след 

въвеждане на ВОБД. Геодезическите работи правилно са отразени за изкопи, фрезоване, 

полагане на бордюри, асфалтови работи и др. Следват дейности свързани с подготовка 

на основата и направа на изкопи. По обхват технологиите са разгледани добре. Освен за 

технология те са разчетени и с екипите, които ще изпълняват работите. Изкопите са 

изцяло по ТС 2014 на АПИ. Пътните работи са с подходяща технология. Асфалтовите 

работи са разгледани с производство, доставка и полагане. За производството е 

разгледано само по принцип, т.к. няма да е производство на участника. Доставката е 

съобразена с изискването за разлика в температурата на доставяне спрямо тази от 

работната рецепта. Полагането на асфалтовите пластове е разделено на такива за 

биндер за долен пласт на покритието и плътна за износващ пласт по директно трасе и 

зауствания. Посочените технологии са приемливи и приложими. Битумните разливи са 

съобразени с пластовете, които ще се изпълняват. Пътните работи свързани с 

изграждане на основни пластове е съобразено изцяло с ТС 2014 на АПИ, като са 

посочени изисквания за тях. Технологията и последователността на изпълнение 

показва, че ще се използва подходящи машини.  Хоризонтална маркировка и вертикална 
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сигнализация също са с подходяща технология. Направата на работите по изграждане 

на тротоара са комплексно обвързани работи с изкопи, полагане на трошен камък за 

основа, полагане на асфалтова смес. Като последователност и отделни видове СРР може 

да се приеме за правилна. Направата на бордюри 15/25 е с подходяща технология и 

подходящи екипи за изпълнение. 

          1.3.Последователността на изпълнение на работите е съобразена с технологичната 

обвързаност. Направеното описание на последователността в етапа на иницииране 

обвързва дейности от подписване на Протокол обр.2а до ВОБД, трасиране и 

мобилизация на ресурсите. Правилно е отбелязано, че в този етап се извършва 

изготвянето на проект за ВОБД, като същият се съгласува а се въвежда и поддържа до 

деня, когато се премахва окончателно и се въвежда постоянната сигнализация.  При 

етапа на строителство е направено подробно описание на това, кой екип от работници и 

машини коя работа изпълнява и кога. Посочената технологична зависимост на 

отделните работи е правилно установена. Зависимостта на асфалтовите работи от 

фрезоване, редене на бордюри и направа на трошенокаменна основа са технологично 

обосновани. Маркировката и вертикалната сигнализация правилно е обвързана с 

полагането на плътната смес. Последователността на изграждане на тротоара е 

съобразена с позицията която включва едновременно и изкоп и насип с уплътняване на 

трошен камък. Полагане на асфалтова смес е разчетена след основата от трошен камък. 

В етапа на завършване и предаване на обекта последователността е съобразена с 

изискванията на ЗУТ, Наредба 3/31.07.2003г и добрите практики за подписване на 

Констативен акт обр.15. 

 1.4.При описание на мерките за ЗБУТ са спазени изискванията на внедрената 

СУК ISO 18001/2007 OHSAS. Направената оценка на риска на работните места показва, 

че участника познава изискванията на чл.16 от Закона за Здравословни и безопасни 

условия на труд и Наредба 5. От описаните изисквания и конкретни действия може да 

се направи извод, че участника ще положи максимални усилия за запазване живота и 

здравето на работниците. 

         Видно от констатираните бележки в предложението по този елемент (МЕ1) и 

съгласно изискванията на указанията за участие и методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

2. По отношение елемент МЕ.2. Предложение за организацията на 

обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката с посочена йерархична схема, при което е 

посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 
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предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

 2.1.В тази елемент участника е представил подсигуряване на ресурсите за 

изпълнение на поръчката. Посочено е План за използване на материалите. Подобен е 

подхода и за определяне на строителните материали и работниците.  

Разписано е подробно как ще бъде организирана мобилизацията на механизацията, къде 

ще домува, как ще се ремонтира и т.н. В таблична форма са посочени видовете машини, 

които ще се използват. При съпоставяне с тези, които са необходими съгласно графика 

и диаграма на механизацията се вижда, че изброените мешини са достатъчни да 

покрият целия спектър от работи в различното време. Действията за реакция при отказ 

на машина или повреда демонстрира загрижеността на участника да се уплътняват 

максимално машините и да се използват по-малко на брой. 

 2.2.Описани са взаимодействията на експертите по отношение поставяне на 

задачи на изпълнителския състав и как се контролират. От посочените ресурси може да 

се направи извод, че същите са достатъчно за постигане на дневните напредъци 

разчетени в графика. Човешките ресурси са описани с начало стр.133. За експерти, 

които ще се използват са посочени Ръководител на обекта, Експерт по контрол на 

качеството, Експерт по ЗБУТ, Технически ръководител, Инженер геодезист, Инженер 

по част пътна, Специалист ПТО и др. 

 2.3.При съпоставяне на работниците от графика спрямо тези описани в 

таблицата и диаграмата на работната ръка се вижда пълно съответствие. 

Механизацията посочена при същото описание, графика и диаграмата на 

механизацията също съвпада. Разчетите са съобразени с описаните технологии за 

изпълнение. Отделно е показана общо каква механизация ще се мобилизира за обекта. 

Изпълнителския състав е разделен на специализирани екипи с конкретно посочване 

какво е оборудването на всеки екип. Подбраните работници и механизация са 

съобразени със задачите и работите, които ще изпълнява съответния екип.  

 2.4.Организационната схема на персонала (стр.141) обхваща всички участници в 

строителния процес – Възложител, Проектант, Строителен надзор и Изпълнител. За 

организацията на Изпълнителя са посочени връзки и нива на експертното ниво и това 

на изпълнителския състав. Показаното е разпределение на експертите по вертикална 

йерархичност с възлагане на отделни задачи от експертите към изпълнителите. 

Описаните експерти в екипа са ключови експерти и допълнителни такива по 

усмотрение на участника – Инженер по част Пътна, Специалист ПТО,  Отговорник по 

механизацията и др.. Предложената организационна схема на стр. 141 е съобразена с 

изискванията за субординация спрямо отговорностите. Трите нива на йерархичност са 

класически. Първо ниво е на Ръководител на обекта, второ ниво всички останали 
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експерти и трето ниво е от изпълнителски състав. Посочените взаимовръзки са 

приемливи. Разпределение на задачите на експертите е показано за всеки един. 

Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачите по вертикала.  

   Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ2) и 

съгласно изискванията указанията за участие и методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

 

3. По отношение елемент МЕ.3.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, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

 3.1.За този елемент участника е разгледал кои са участниците в строителния 

процес. Следва подробно описание на комуникацията на изпълнител с всеки един от 

тях. Посочени са конкретни въпроси за комуникация и документите които се съставят 

от тази комуникация.  По отношение на възложителя са описани действия по 

организиране на комуникацията от подписване на договора до предаване на обекта с 

изпълнени строителни работи. Работните срещи (седмични, непланирани и др.) са 

добро средство, на които да се осъществява обмен на информация и представя доклад 

на напредъка на изпълняваните дейности. Средствата за комуникация (електронна 

поща, телефони, писмени протоколи, факсове и др.) са побрани добре и съобразени с 

особеностите на обекта.  

 3.2.Описаната субординация в екипа по отношение на вътрешната комуникация 

е правилно определена. Редът за осъществяване на работни съвещания (срещи), на 

които да се поставят задачи и се прави отчет на тяхното изпълнение е правилен. 

Разпределението на задачите по организиране на комуникацията е съобразено с 

добрите практики. Координацията се осъществява чрез отчитане на резултатите. 

Вътрешния контрол и координация при изпълнение на поръчката е съобразен с 

избраната йерархичност. Видовете контрол са относими към общия контрол на 

качеството на изпълнение. 

 3.3.Предложените мерки за действие при спиране на поръчката от страна на 

възложителя правилно е определено съгласно Наредба 3/31.07.2003г. Предложени са 

превантивни мерки, които според анализа могат да предизвикат спиране на проекта. 

Всички те са относими към обекта. Съгласно изискването трябва да бъдат описани 

конкретни действия при спиране на проекта без да е виновен изпълнителя – по 

разпореждане на възложителя. Подписването на Акт обр.10 с предвидените мерки по 
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консервиране на обекта са достатъчни за да се предпазят изпълнените работи от 

компрометиране за времето на престой до подновяване на строителството и да го 

консервират. Отделно от тях са предложени конкретни мерки, които да бъдат взети при 

анализирани различни аспекти на проявление свързани с външни фактори, независещи 

от изпълнителя – закъсняло плащане, проблем в проектите и др. 

 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ3) и 

съгласно изискванията на указанията за участие и методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

 

1. По отношение елемент МЕ.4.Предложение за реализация на  

идентифицираните, като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

       4.1.При разглеждане на този елемент, участника се е придържал към изискванията 

на методиката. Разгледани са двете мерки дефинирани от възложителя. За всичките е 

направен анализ.  

4.1.1.За мярка „Организиране на работния процес, така че да се прекъсва 

транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“ за Компонента А 

(обхват и предмет на мярката) са предложени редица възпрепятстващи момента – 

Аварирала техника, Струпани строителни материали и други по улиците на гр.Ихтиман. 

Обхвата е съобразен със спецификата на обекта (сравнително широки улични платана 

за движение и организацията – двупосочно движение по улиците) и тези препятствия 

реално биха затормозили пропускателната способност. Друг обхват е свързан с 
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въведената ВОБД. Ограничението на достъпа до селскостопанските имоти на хората 

когато отиват на работа и се прибират също е в обхвата. За целта се предлага 

участъците за ремонт да се групират на по-малки подучастъци с къса линейна дължина 

за намаляване образуването на задръствания или невъзможност за достигане до 

имотите. За отделните улици са направени снимки където са тесни места и реално биха 

указали съществени затруднения за придвижване на МПС и пешеходците. Описаните 

конкретни затруднения на стр.160 показват, че участника е запознат със специфичните 

особености на улиците, които ще се рехабилитират.  

4.1.2.За Компонента Б „Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“, за всяко едно препятствие е 

описано реално действие за превенция и такова за преодоляване на последствията – 

въвеждане на подходяща ВОБД, Няма да се използват площадки и улици за домуване на 

техника, които са в близост до улицата по която се извършват ремонти, Първо ще се 

осигурява достъп до имотите и трайно преминаване по улицата и след това ще се 

правят разрушения и изкопни работи, кръстовищата по които ще се извършва фрезоване 

ще се извършва на два етапа за да не се блокира движението през тях и други действия 

      4.1.3.За действия при отклонение веднага се организира изместване на аварирала 

машина (не се ремонтира на място) или използване сервитута на пътя, извозване на 

строителни отпадъци, осветяване на изкопи, складираните материали се преместват на 

подходящо място, ВОБД се коригира съгласно одобрения проект, като се поставя 

регулировчик и др.   

     4.1.4.За изискване за конкретност участника многократно конкретизира улиците за 

ремонт и населените места. Посочването на р.Мътни вир за ограничение до нея е 

показател за конкретност. 

     4.2.За мярка „Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в 

обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“ предложени са 

обхват и действия за текущо прилагане и действия при констатирани отклонения по 

отношение на Поставяне на информационна табела, Предоставяне на публична 

информация за предстоящи ремонти, Предоставяне на публична информация за мястото 

къде ще е организирана временната база, временни складове и др. 

     4.2.1.За Компонента А (обхват и предмет на мярката) са предложени редица 

възпрепятстващи момента – посочване на информация за жителите на населените места 

по участъка за невъзможност за достъп до имоти чрез използване на информационни 

табели, затруднения при използването на комунални услуги поради липса на 

информираност за тяхното прекъсване), наличие на информационна табела и указания и 

други. От направения анализ се вижда, че направените допуски за обхват на тази мярка 

са правилни.  
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    4.2.2.За Компонента Б „Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ за всеки анализ на обхват е 

предложено тази компонента. От нея се вижда, че предложените действия са относими 

към превенцията на мярката. Тук са предложени на видни места ще се поставят 

телефоните на Ръководителя на обекта и другите експерти за да се поддържа постоянна 

връзка с местното население по тревожещи ги въпроси, в инструктажа ще се набележат 

мерки за обозначаване на значимостта на отделните улици за транспортната свързаност 

на града. Отново е определен достъпа до р.Мътни вир като едно от необходимите 

действия за текущо прилагане на мярката. Ще се използват местните радиа и 

провеждането на общи събрания за информиране на населението При прекъсване на 

комунални услуги веднага ще се информират потърпевшите и какви мерки са взети. 

Посочени са спирките на които ще се поставят съобщения. Ще се използва общинския 

сайт за информиране на населението за предстоящите работи и други дейности. Тези 

дейности са съобразени със значение на града и целогодишното посещение на туристи.  

    4.2.3.Правилно е прилагането за допуснато отклонение – не е информирана 

обществеността. Веднага се прави среща съвместно с общинските власти на която се 

отчита изпълнението и какво предстои за изпълнение. Прилагането на временни рампи 

след сигнал на гражданите също е действие за коригиране на отклонение. При 

регистриране на отклонение (не информиране на населението Ръководителя на обекта 

откоригира тази нередност, като иска съдействие от Община Ихтиман и използване 

сайта на общината. 

    4.2.4.По отношение на изискването за конкретна насоченост, участника е цитирал 

многократно улиците за който се отнася където ще прилага конкретната мярка. 

Цитирана е река (Мътни вир), която трябва да се поддържа в достъп. 

 Към тази мярка са разгледани информираност за предстоящи работи за 

премахване на слухове, Липса на информираност за мястото на временния лагер и др. 

Предложените допълнителни мерки с предложение за обхват и текущо прилагане са 

приложими и имат отношение към конкретния обект. Тези мерки са свързани с 

надграждащите условия. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ4) и 

съгласно изискванията на методиката е налице предложение което отговаря на 

минималните изисквания и следва да се приема за изпълнено. 

5. По отношение елемент МЕ.5. Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на 

негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
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насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

-Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

-Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. 

       5.1.Предложено е описание на мерки за ограничаване на негативното влияние на 

строителния процес върху околна среда. Тук са разгледани трите базови мерки 

изискуеми като минимално необходими за разглеждане. Като цяло е направен анализ 

на възможните рискове за негативно влияние. Посочената политика по опазване на 

околната среда е правилно разгледана с обхват внедряване и оперативен контрол. От 

анализа се вижда, че всички източници на замърсяване могат да бъдат причинени от 

строителната дейност, като за отпадъците е добавено и от битовата дейност. За 

управление на отпадъците описанието е съобразено с ЗУО и местните разпоредби.  

    5.1.1.За мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла и други работни течности от механизацията“ са описани 

анализ и мерки. За  Компонента А (обхват и предмет на мярката), са предложени 

замърсяване от отработени масла, Замърсяване вследствие от неправилно съхранение 

на ГСМ, Замърсяване при зареждане на машините и тяхното обслужване или ремонт и 

др.  

    5.1.2.За всяка една от тях е предложено описание по Компонента Б (текущо 

прилагане и действия при отклонение от изпълнението). Като такива могат да се 

посочат предварителен технически преглед в базата, използване на катализатори, 

работа само с изправни двигатели, недопускане ремонт на обекта, съхраняване на ГСМ 

съгласно нормативите и на подходящо оборудвани места и други.  

    5.1.3.При регистриране на отклонение са предложени действия по използване на 

попиващи препарати (пясък, дървесни трици и др.).  

 Същият подход е предложен и при употреба на химически вещества. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

   5.2.За Мярка „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката“ е направен анализ на възможните предпоставки за замърсяване. Този анализ 

е основа за показване на обхвата на мярката.  

    5.2.1.За обхват могат да се посочат прах при изпълнение на СМР (разваляне на 

бордюри, фрезоване изкопи и др.), движение на автомобили, отработени газове от 

строителна механизация и автотранспорт, дейност по транспортиране на строителни 

отпадъци, оросяване на пътя, движение на товарни автомобили само по определени 

маршрути с допустима скорост и др.  

     5.2.2.За Компонента Б „Текущо прилагане и действия при отклонения“ е предложено 

измерване на запрашеността, почистване на гумите на самосвалите, използване на 

водоноска за овлажняване на пътя, измиване на гуми и трасета от пътя, изгасяне на 

двигатели при престой, рязане на бордюри и тротоарни плочи само с специална 

машина, която има овлажнителна система и др.  

     5.2.3.При регистриране на отклонение действията са правилни – подмяна на машини 

с неизправни двигатели, спиране на строителството до пълно обезпрашаване на улицата 

и др. Това е достатъчно да се покрие това изискване на тази мярка.  

     5.3.За Мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство“ са предложени различни обхвати имащи отношение към мярката.  

    5.3.1.Обхвата на мярката е по отношение на различните видове отпадъци генерирани 

по време на строителството – битови и строителни. По този повод е предложен и обхват 

с разделно събиране и извозване на депа или сметища съгласувани с Община Ихтиман. 

Друг обхват е транспортиране на материали, планиране на доставките с подходящ 

транспорт, преработка на отпадъци, разливане на ГСМ, липсата на химически тоалетни 

и др. Посочено е също така и събирането на строителните отпадъци да става по кодове 

съгласно наредбата.  

    5.3.2.В тази връзка са предложени дейности по прилагане, като използване покривала 

за самосвали, отделяне на годните материали за втора употреба, почистване на 

транспортните средства преди да напуснат строителната площадка, отпадъчните 

материали се извозват с запечатани (покрити) контейнери, предотвратяване на доставка 

на сухи смеси, които трябва да се смесват с вода на обекта – генерира прах и найлонови 

или книжни торби и др. В таблица са посочени правилно всяка една работа какви са 

строителните отпадъци които генерира. Съгласно това е направено конкретно 

разпределени за начина на третиране на съответния отпадък и какво е правното 

изискване за това.  

    5.3.3.За дейности при отклонения са предложени своевременно извозване на 

строителните отпадъци, спазване изискванията за обработка съгласно ЗУО и др. 
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Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ5) и 

съгласно изискванията указанията за участие и на методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

6. По отношение елемент МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант 

или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията 

 6.1От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи съгласно 

описанието, първите два етапа 6 дни, третия етап 259 дни етап на контролиране 178 

етап на Управление – 178 дни и шести етап – 7 дни етап – 6 дни. Общата 

продължителност е от 180 календарни дни. В графика има посочено начало, край и 

продължителност на всяка една работа. За всяка една работа е посочено броя на 

работниците и вида и броя на машините, които ще изпълняват съответната работа. 

Етапа на подготовка включва всички предвидени и описани дейности. Разчетената 

механизация и работници е достатъчна да изпълни организацията на работната 

площадка и мобилизацията на строителната техника (влекач с товарна платформа). За 

етапа на строителство са посочени всички предвидени в КС работи. Посочените 

ресурси (техника и работници) са самодостатъчни да изпълнят работите в предвидения 

срок. Технологичната последователност описана в предложението е съобразена с 

изискванията на ТС и добрите практики. Асфалтовите работи са съобразени по време с 

изграждане на трошенокаменна основа, бетонови бордюри 15/25 и фрезоване. 

Изграждането на тротоарите е съобразено с изграждането на бордюрите а за работите 

при тяхното изграждане се прави първо изкоп, след това се насипва основата от трошен 

камък, след което се полага битумен разлив и се полага асфалт. Полагането на 

хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация са съобразени съответно с 

полагане на износващ пласт и направата на тротоарите. Описанието на 

взаимообвързаните процеси в техническото предложение отговарят на направените 

разчети. Отделните видове СМР са групирани така, че да има ясна прегледност на 

работите имащи обвързаност или са за един и същи елемент. Разчетите за използваните 

ресурси направени в МЕ.2. отговарят на тези посочени в графика. 

От диаграма на работна ръка (посочена в дни), се вижда че максималния брой 

работници използван на обекта е 29 работника. При направената проверка в 

разпределение на работниците във времето не се констатира несъответствие.  

В диаграма на механизацията показани по видове и брой в различните дни не се 

откри несъответствие. Разчетените машини са достатъчни да изпълнят заложените 

дневни напредъци. 

Видно от констатираните бележки и съгласно изискванията на указанията за 

участие и на методиката за оценка този елемент може да се приеме за изпълнен. 
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След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката  

Комисията констатира, че по отношение на участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООДне 

се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на 

Възложителя. Техническото предложения на участника отговаря на минималните 

изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на 

другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие и 

приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти, съобразени с предмета на поръчката, поради което единодушно 

комисията РЕШИ: участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД продължава по-нататъшно 

участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и се допуска до оценка на 

финансовите показатели. 

 

Участник № 2 – „Автомагистрали Хемус“ АД; 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за 

изпълнение на строителството – 161 календарни дни. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на 

изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по 

дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на 

предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството 

 1.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани информация за 

проекта, където са посочени данни от техническа спецификация. Посочени са четири 

етапа през които ще премине реализирането на договора – Етап1 свързан с 

подготвителни работи, Етап2Доставка на строителни материали, оборудване и 

съоръжения, Етап3 свързан с изпълнението на строителството и Етап4 свързан с 
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подготовка и предаване на обекта. За всеки един етап са посочени отделните видове 

дейности, които следват да се изпълнят. Направено е описание на технологията за 

изпълнение на основни видове СМР. Посочена е нормативната уредба, която има 

приложение към поръчката. Представен е план за безопасност и здраве. Комисията 

констатира, следните несъответствия: 

1.1.1.На стр.25 участника е записал, че ще извърши всички необходими действия 

съгласно Наредба 3/31.07.2003г регламентирани за започване на обекта като 

Разрешение за строеж и Заверка на заповедна книга. Такива дейности не са задължение 

на Изпълнителя. Това са дейности на Възложителя и лицето упражняващо Строителен 

надзор. 

1.1.2.На стр.31 за етапа на изпълнение на строителството в част ВОБД е 

записано, че проекта за ВОБД се съгласува с Областно Пътно Управление. Предмета на 

поръчката е рехабилитация на улици в гр.Ихтиман и не трябва да се съгласува с ОПУ 

т.к. те не са страна по договора и собственик на улиците е Община Ихтиман. 

 1.2.В голяма част от предложените технологии може да се направи заключение, 

че са принципни и формални а в някой случаи и неприложими. Например: 

1.2.1. При описание на технологията за изпълнение на отделните видове СМР е 

предложено такива, които са неприемливи. Например за технология за Разваляне на 

стари тротоарни настилки (стр.33) е предвидено всички материали, добити от 

развалянето да се извозват на депо за строителни отпадъци като такива. Съгласно 

добрите практики и изискванията на проекта при развалянето годните за втора 

употреба плочи, трябва да се извозват на предварително уточнено депо за втора 

употреба. За тази цел в КС е разчетена отделна дейност за извозване на годните за 

втора употреба материали – например поз.6 за тротоари на ул.Самуил. 

1.2.2.При описание на технологията за направа на изкопи не обхваща всичките 

видове. По този начин тя е непълна и не показва как ще се изпълняват разчетените 

работи в КС. Например  при изкопа за тротоари е заложено 80% да се изпълнят 

механизирано и 20% ръчно. Съгласно описанието на технологията (стр.33) е посочено, 

че изкопите ще се изпълняват само с багер. 

1.2.3.Предложената технология за полагане на асфалтова смес не обхваща 

технология за полагане на асфалтова смес по тротоарите. 

1.2.4.Не са предложени технологии за изпълнение на всички видове СМР. Няма 

технология за изпълнение на повдигане на ревизионни шахти, двойна повърхностна 

обработка с битум и др. 
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1.3. Съгласно изискването на елемента, участника трябва да предложи подход и 

организация на изпълнение на обекта, включващ технология и последователност на 

извършване на СМР. В изложението няма описана последователност на извършваните 

СМР 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ1) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент МЕ.2. Предложение за организацията на 

обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката с посочена йерархична схема, при което е 

посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани изискванията за 

допустимост на ключовите експерти.  За всеки един експерт са посочени подчиненост и 

субординация. Посочени са отговорности и задължения. В таблица е посочено 

разпределение на ресурсите (механизация и материали) за изпълнение на всяка една 

работа. Посочени са собствените мощности за производство на асфалтови смеси. 

 

 За част от работите комисията констатира следните несъответствия: 

2.1.1.В задълженията на техническия ръководител са записани такива, които са 

задължения на Ръководителя на обекта – докладва за изпълнението на проекта пред 

Възложителя, ще докладва на Възложителя за напредъка на работите и др. Съгласно 

схемата на стр.90, техническия ръководител е подчинен на Ръководителя на обекта и 

следва да докладва на него а не през ниво. Съгласно описанието на субординация 

(йерархия) на комуникацията описана на стр.112 за официална информация ще се 

приема единствено подписаната от Ръководителя на обекта. 

2.1.2.При разпределение на механизацията има непълен комплект, което няма 

позволи да се изпълни описаната технология. Например за поз.3 при реконструкция на 

ул.Самуил свързана с Изкърпване на повредени площи с асфалтова смес е записано, че 

трябва да се прави битумен разлив. Съгласно описаните технологии тези разливи се 

изпълняват с гудронатор. Такава машина не е предвидена. 
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2.1.3.Съгласно технологията за полагане на асфалтови смеси при спиране на 

асфалтополагача поради липса на смес, за новото му пускане ще са необходими до 

машината да има минимум 4 самосвала с асфалтова смес. Това изискване не може да 

бъде изпълнено т.к. в разчетите са предвидени два самосвала.  

2.1.4.За полагането на асфалтова смес за тротоари е предвидено да се използва 

комбиниран багер. В описаните технологии за полагане на асфалтова смес няма 

предвидена такава. 

 2.2.В предложението няма реално разпределение на работници за изпълнение на 

отделните видове СМР. 

 2.3.В таблична форма са описани необходимите материали за изпълнение на 

отделните видове СМР. Констатирани несъответствия 

2.3.1.Несъответствие се регистрира при предвиждането да се използва битумна 

емулсия за изпълнение на първи битумен разлив. Съгласно изискването на ТС 2014 на 

АПИ материала за този разлив е разреден битум Fm 2B2 или Fm 2B3. 

2.3.2.Съгласно технологията за изпълнение за Обработка, почистване и 

запълване на пукнатини ще се използва битумна емулсия а в записаното на стр.99 е 

записано, че ще се използва битум. 

2.3.3.За материали за ОБД- Хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация не са посочени конкретни материали. 

2.3.4.При полагането на плътна асфалтова смес за тротоари не е предвидено 

материал за битумен разлив. 

2.3.5.За Двойна повърхностна обработка на тр.к.н. с битум е разчетено да се 

изпълни с битумна емулсия а не с битум. 

2.3.6.Предложените мощности не могат да бъдат използвани за този обект. 

Посочената Асфалтова база е разположена в землището на с.Скравена, което се намира 

на разстояние от над 110км. Това разстояние няма да позволи асфалтовата смес да се 

транспортира за 45 мин, както е описал в технологията си на стр.52. Посочените други 

две асфалтови бази се намират на по голямо разстояние до обекта. Същото се отнася и 

за бетоновите възли от които ще се доставя бетон. 

  

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ2) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 
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предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

3. По отношение елемент МЕ.3.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, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на начина на 

осъществяване на комуникация с Възложителя, Строителния надзор и Проектанта. 

Посочени са действия за комуникация по отношение на редица въпроси. Предвидено е 

да се използват ежеседмични оперативки за обсъждане на текущи проблеми. Посочена 

е и комуникация между членовете на експертния екип. Предложени са провеждане на 

различни видове срещи в зависимост от въпросите за решаване. 

Предвидени са действия за комуникация при допустими варианти по прекъсване на 

поръчката. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ3) и 

съгласно изискванията на т.6.3.1. и методиката е налице предложение което отговаря на 

минималните изисквания и следва да се приема за изпълнено. 

4. По отношение елемент МЕ.4.Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на заглавия за 

обхват на мерките, където се посочват отделни видове неудобства на местното 
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население. Описани са текущо прилагане на мерките и предприемане на действия в 

случай на отклонение.  Предложени са допълнителни мерки. 

  4.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „ Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между 

крайните точки на пътните отсечки“, участника не е разгледал ясно и съгласно 

методиката.  

4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук единствено е записано че 

се осигурява ВОБД, която се съгласува с КАТ. От това предложение на става ясно кое за 

обхват и кое е предмета на мярката. 

4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката, но има 

и такива които противоречат. Например предвидено е прецизно избиране на обходни 

маршрути. Мярката е за организация на работата без да се прекъсва движението по 

улицата а предвиденото действие е свързано с прекъсване на това движение и 

преминаване по обходи. 

4.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (приложима 

към всеки друг обект) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

4.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 

предстоящи строително-монтажни работи“, участника е посочил обхват, текущо 

прилагане и конкретна насоченост. 

4.3.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук единствено е записано 

името на мярката от която не става ясно какъв е предмета и какво обхваща мярката. 

4.3.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и 

реално биха помогнали за прилагане на мярката 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

4.3.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.3.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (от 

Конкретната насоченост) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ4) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

 

5. По отношение елемент МЕ.5. Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на 

негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

-Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

-Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на направление 

и задачи на екологична защита и мерки за ограничаване на негативно влияние от 

строителния процес. 

 5.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. 
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работни течности от механизацията“, участника е предложил обхват, текущо 

прилагане на мярката и конкретна насоченост. 

5.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук са записано, че обхваща 

мерки за предпазване от замърсяване на околната среда от изтичане на масла и горива. 

Не става ясно кои са тези мерки и как конкретната мярка обхваща други мерки. 

5.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и могат 

да се приемат за превантивно текущо приложение. 

5.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

5.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (конкретна 

насоченост) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

 5.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Намаляване 

запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“, участника е 

разгледал такава мярка. Разгледани са обхват, текущо прилагане и конкретна 

насоченост.  

За обхват е записано намаляване на емисиите на прах. 

Няма посочени действия при отклонение от изпълнението на мярката. 

Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, които да се свържат с конкретни 

действия. 

 5.4.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Управление на 

генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“, участника е 

разгледал такава мярка. В нея е описано за обхват управление, депониране, съхраняване 

и обезвреждане на строителни отпадъци. Като обхват това е достатъчно да се обхване 

изискванията на нормативната база. 
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За текущо прилагане са разгледани тези действия – управление депониране, 

съхраняване и т.н. Посочените мерки за третиране на отпадъците са съобразени с 

наредбата. 

Няма посочени действия при отклонение от изпълнението на мярката. 

Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, като се свържат с конкретни действия. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ5) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

6. По отношение елемент МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант 

или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията 

 6.1. От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи съгласно 

изискването. В началото е показано 1-ви етап с Подписване на Протокол обр.2а на 1-ви 

ден с продължителност 1 ден и от същия този ден с продължителност 10 дни се 

провежда временно строителство и мобилизация. След това започват работите свързани 

с рехабилитацията на улиците. Накрая завършват с извършване на демобилизация и 

подписване на Констативен акт обр.15 на 161-вия ден. В графика има посочено начало, 

край и продължителност на всяка една работа. За всяка една работа е посочено броя на 

работниците и вида и броя на машините, които ще изпълняват съответната работа.За 

строителство са посочени всички предвидени в КС работи. Посочените ресурси 

(техника и работници) в една част са самодостатъчни да изпълнят работите в 

предвидения срок. Общата продължителност е от 161 календарни дни. Технологичната 

последователност за голяма част от работите е спазена. От диаграма на работна ръка 

(посочена за работа в десетдневки) се вижда, че максималния брой работници 

използван на обекта е 57 работника. Има предложена диаграма на механизацията. 

Комисията констатира и несъответствия: 

6.1.1.Диаграма на механизацията е показана по видове машини и брой. По десетдневки 

е направен график за използването на съответната машина, който график не отчита 

реалната заетост на механизацията. Например асфалторазтилач ще необходим съгласно 

графика на механизацията с начало 41-50 ден. Съгласно графика на строителството 

тази машина ще е необходима най-рано на 49-тия ден, което е некоректно.  

Липсата на механизация за отделни видове СМР допълнително показва, че диаграмата 

на механизацията не е вярна. Например за направата на кръпки не е предвиден 

автогудронатор. Предвиден е комбиниран багер за полагане на асфалтови смеси по 

тротоари а съгласно технологията не е предвиден такъв. Съгласно технологията за 

транспортиране на асфалтови смеси за започване на полагане е необходимо при 
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машината да има минимум 4 самосвала. Разчета е направен за два. Съгласно 

технологията за изкоп са необходими грейдер и валяк за уплътняване на земната 

основа. Такива не са предвидени в разчета. 

6.1.2.Диаграмата на работната ръка е показана също по брой работници за десет 

дена, но същата не е коректно съставена. За определени видове СМР (цитирани в 

т.6.1.1.) за които не са посочени работници са некоректни т.к. същите не могат да се 

изпълнят без такива. Това са работи свързани с студено фрезоване, двойна 

повърхностна обработка с битум и др. 

Изпълнението на поръчката е разчетено да се изпълнява при 7-дневна работна седмица. 

При този начин на работа трябва да бъде организирана ротация на работния състав и 

при така  създадена организация ще са необходими повече работници за изпълнение на 

работите за да се спазят изискванията на чл.136 ал.1 от КТ. Това не е отразено в 

обяснителната записка към техническото предложение. 

6.1.3.При определяне на последователност на изпълнение на отделните видове 

СМР в обяснителната записка не е направена. Видно от „стрелките“ показващи 

обвързаността на процесите и работите е налице несъответствие. Например за ул.Кирил 

и Методий Повдигането на ревизионните шахти е обвързано да започне след 

изпълнението на първи битумен разлив. Тези две работи нямат технологична 

обвързаност. Доставката на трошен камък за кръстовища на ул.Архимандрит Генадий 

Ихтимански е свързана с доставката и полагането на трошен камък за рехабилитация на 

уличното платно на същата улица. Технологично тази работа трябва да е обвързана с 

изкопа и извозването на земната маса. 

Липсата на предвидена последователност на изпълнение поставя под въпрос 

качественото изпълнение на работите. 

Видно от констатираните бележки и съгласно изискванията на т.6.3.1. от 

документацията методиката този елемент не може да се приеме за изпълнен. 

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на 

оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено 

тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при 

евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за 

изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно 

съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на 

възложителя. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 
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методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 2 – „Автомагистрали Хемус” АД, гр. София, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с 

фактически аргументи изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква 

„а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

 

 

Участник №3 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за 

изпълнение на строителството – 178 календарни дни. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на 

изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по 

дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на 

предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството 

 1.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани информация за 

проекта, където са посочени данни от техническа спецификация. Посочени са четири 

етапа през които ще премине реализирането на договора – Етап1 свързан с Въвеждане 

на интегрирани системи за управление включващи мерки по ЗБУТ и опазване на 

околна среда, Етап2 Подготвителен етап и мобилизация, Етап3 свързан с изпълнението 

на строителството и Етап4 свързан с Управление и предаване на обекта. Етап5 е за 

времето на гаранционното поддържане. В таблична форма са посочени видовете СМР и 

обемите от работа.  
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Предложени са мерки за осигуряване на безопасността на труда. 

 1.2.В голяма част от предложените технологии може да се направи заключение, 

че са принципни и формални. Предложени са технологии не за всички видове СМР. 

Липсват технологии за студено фрезоване, Рекордиране на ревизионни шахти, 

Разваляне на тротоарна настилка, двойна повърхностна обработка с битум и др. 

1.3.Предложена е последователност на работите в табличен вид. Работите са 

посочени с начало, край и продължителност. Предложена е графа в която е показана 

последователността и връзката на работата с другите работи. Така предложената 

последователност е приемлива и при спазване на технологията за изпълнение ще се 

реализира качествен и в срок обект. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ1) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което отговаря на минималните изисквания и 

следва да се приема за изпълнено. 

 

2. По отношение елемент МЕ.2. Предложение за организацията на 

обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката с посочена йерархична схема, при което е 

посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани техническа 

обезпеченост на екипа с офис оборудване и технически средства. За експертите са 

предложени длъжностни характеристики, като за всеки един са описани задължения и 

отговорност и субординация. В таблична форма са посочени машините, които ще се 

използват за изпълнение на отделните работи.  

 За част от работите комисията констатира следните несъответствия: 

2.1.1.В задълженията на техническия ръководител са записани такива, които не 

са относими към обекта. Това са описание на задължения на стр.65-65 свързани с 

подготовка на документи за участие в търгове. 

2.1.2.При описание на йерархичната зависимост на експертите за всичките е 

записано, че са подчинени на висшестоящите ръководители на дружеството. Не могат 
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да се осъществяват контролни функции на Ръководител обект ако останалите експерти 

на са му подчинени. 

2.1.3.Не е възможно без механизация да се изпълни последния етап – свърза с 

предаване на обекта,  демобилизация на ресурсите и почистване на площадката. 

2.1.4.За направата на асфалтови кръпки има полагане на битумен разлив. 

Участника не е предвидил машина за тази работа. 

 2.2.В предложението в таблична форма има разпределение на работниците по 

отделните видове СМР. При това разпределение се констатираха несъответствия: 

 2.2.1. За студено фрезоване не са предвидени работници. Съгласно добрите 

практики са необходими  работници, които да събират останалия фрезован материал 

при фрезоване  и събиране на материала при изваждане на машината след като е 

приключила фрезоването. 

 2.2.2.За демобилизация на ресурсите, почистване на строителна площадка не са 

предвидени работници. Реално както в етапа на подготовка, така и за този етап са 

нужни работници т.к. дейностите са аналогични. 

 2.3.Няма разпределение на строителните материали, като ресурс. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ2) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

 

3. По отношение елемент МЕ.3.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, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на начина на 

осъществяване на комуникация с Възложителя, Строителния надзор и Проектанта. 

Посочени са действия за комуникация по отношение на редица въпроси. Предвидено е 

да се използват ежеседмични оперативки за обсъждане на текущи проблеми. Посочена 

е и комуникация между членовете на експертния екип. Предложени са провеждане на 

различни видове срещи в зависимост от въпросите за решаване. 

Предвидени са действия за комуникация при допустими варианти по прекъсване на 

поръчката. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ3) и 

съгласно изискванията на т.6.3.1. и методиката е налице предложение което отговаря на 

минималните изисквания и следва да се приема за изпълнено. 

 

4. По отношение елемент МЕ.4.Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на заглавия за 

обхват на мерките, където се посочват отделни видове неудобства на местното 

население. Описани са текущо прилагане на мерките и предприемане на действия в 

случай на отклонение.  Предложени са допълнителни мерки. 

  4.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „ Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между 

крайните точки на пътните отсечки“, участника не е разгледал ясно и съгласно 

методиката.  

4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук единствено е записано, че 

се обхваща ВОБД и че строителните работи обхващат целия габарит на улиците, което 

налага затваряне на улицата за определен период. Това условие като обхват противоречи 

на мярката, която е свързана с организация на работата така, че да не се затваря улицата 

като се осигури транспортната свързаност на началото с края на ремонтните работи. 
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4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката, но има 

и такива които противоречат. Например предвидено е строителните работи да се 

изпълнят с възможност за затваряне на улицата, Предупреждаване за затваряне на 

улицата като по-рано се уведомят гражданите.  Мярката е за организация на работата 

без да се прекъсва движението по улицата а предвиденото действие е свързано с 

прекъсване на това движение и преминаване по обходи. 

4.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (приложима 

към всеки друг обект) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

4.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 

предстоящи строително-монтажни работи“, участника е посочил обхват и текущо 

прилагане  

4.3.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук е записано, че участника 

ще информира местното население. Т.к. дейността е свързана с комфорта на хората. Не 

става ясно кое е обхват и кое предмет на мярката. 

4.3.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и 

реално биха помогнали за прилагане на мярката 

4.3.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.3.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (използване 
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сайта на Община Ихтиман) и не показва нищо конкретно свързано с този обект, т.к. 

Мерките са приложими към всяка община.. 

 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ4) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

 

5. По отношение елемент МЕ.5. Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на 

негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

-Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

-Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на направление 

и задачи на екологична защита и мерки за ограничаване на негативно влияние от 

строителния процес. 

 5.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. 

работни течности от механизацията“, участника е предложил обхват, текущо 

прилагане на мярката и действия при отклонение. 

5.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук са записано, че обхваща 

дейности за предпазване от замърсяване на околната среда от изтичане на масла и 

горива и др.   Тези дейност са свързани с разпръсване на тази замърсители. 
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5.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и могат 

да се приемат за превантивно текущо приложение. 

5.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

5.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (посочено е 

място за временна база до ул.Самуил). Може да се приеме, че покрива това изискване. 

 

 5.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Намаляване 

запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“, участника е 

разгледал такава мярка. Разгледани са обхват, текущо прилагане и конкретна 

насоченост.  

За обхват е записано, че ще се вземат мерки за намаляване на запрашеността. Реално 

това не е обхват.  

За текущо прилагане са описани дейности свързани с превантивната дейност. Същите 

са реално приложими и биха довели до положителен ефект. 

Няма посочени действия при отклонение от изпълнението на мярката. 

Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, които да се свържат с конкретни 

действия с изключение, че е на обект в гр.Ихтиман. 

 5.4.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Управление на 

генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“, участника е 

разгледал такава мярка. В нея е описано за третиране и управление на отпадъци 

съгласно чл.8 (1) от ЗУО. Като обхват това не е достатъчно да се обхване изискванията 

на елемента.. 

За текущо прилагане са разгледани тези действия – са предложени кодове за асфалт, 

бетон и почви които подлежат на разчистване; това не е достатъчно за текущо 

прилагане. Няма и действия при регистриране на отклонение. 
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Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, като се свържат с конкретни действия. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ5) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

 

6. По отношение елемент МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант 

или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията 

  

 6.1От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи съгласно 

описанието. Общата продължителност е от 178 календарни дни. В графика има 

посочено начало, край и продължителност на всяка една работа. За всяка една работа е 

посочено броя на работниците и вида и броя на машините, които ще изпълняват 

съответната работа. Етапа на подготовка не са посочени работи. Разчетената 

механизация и работници е достатъчна да изпълни организацията на работната 

площадка и мобилизацията на строителната техника (влекач с товарна платформа). За 

етапа на строителство са посочени всички предвидени в КС работи. Посочените 

ресурси (техника и работници) са самодостатъчни да изпълнят работите в предвидения 

срок. Технологичната последователност описана в предложението е съобразена с 

изискванията на ТС и добрите практики. Асфалтовите работи са съобразени по време с 

изграждане на трошенокаменна основа, бетонови бордюри 15/25, повдигане на 

ревизионните шахти и фрезоване. Изграждането на тротоарите е съобразено с 

изграждането на бордюрите а за работите при тяхното изграждане се прави първо 

изкоп, след това се насипва основата от трошен камък, след което се полага битумен 

разлив и се полага асфалт. Полагането на хоризонталната маркировка и вертикалната 

сигнализация са съобразени съответно с полагане на износващ пласт и направата на 

тротоарите. Описанието на взаимообвързаните процеси в техническото предложение 

отговарят на направените разчети. Отделните видове СМР са групирани така, че да има 

ясна прегледност на работите имащи обвързаност или са за един и същи елемент. 

Разчетите за използваните ресурси направени в МЕ.2. отговарят на тези посочени в 

графика. 

От диаграма на работна ръка (посочена в дни), се вижда че максималния брой 

работници използван на обекта е 71 работника. При направената проверка в 

разпределение на работниците във времето не се констатира несъответствие.  

В диаграма на механизацията показани по видове и брой в различните дни не се 

откри несъответствие. Разчетените машини са условно достатъчни да изпълнят 
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заложените дневни напредъци. Липсва машина за полагане на битумен разлив при 

направа на кръпките. 

Видно от констатираните несъществени бележки и съгласно изискванията на 

указанията за участие и на методиката за оценка този елемент може да се приеме за 

изпълнен. 

 

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на 

оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено 

тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при 

евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за 

изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно 

съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на 

възложителя. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 

методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 3 – „ПСК Пътстрой” ЕООД, гр. Стара Загора, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с 

фактически аргументи изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква 

„а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

 

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно реши до 
оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне 
следните участници: 

Участник № 1 –„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 
 

Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите „оптимално 

съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за годност, 

икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на 

комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение 

качество/цена”. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 
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индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

Показател  

Максимално 

възможен брой 

точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 50 

Ценово предложение (Цп)  50 

 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки. 

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки 

участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по 

скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническата 

спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в 

документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На 

оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните 

изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на 

другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 

участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице 

някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. 

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко 

следните изискуеми елементи:  

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта 
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следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на 

участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като 

е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд в строителството.  

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят 

основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки 

ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и 

предварително обявените условия на възложителя. 

МЕ.3. 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, включително при 

допустимите варианти по прекъсването и. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 

са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните 

два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния 

процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др.работни течности от механизацията; 
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• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; 

• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), 

работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на 

строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на 

договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване 

правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на 

качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график 

трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 

е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на 

възложителя.  

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се 

представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото 

представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на 

възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния 

график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на 

техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена 

поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото 

предложение. 

 

ВАЖНО!  

Участник се отстранява от процедурата: 

1. Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на 

поръчката; 

3. Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между 

елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение; 

 

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално 

поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 

елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. 
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Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) Конкретна 

оценка, 

точки 

Техническото предложение отговоря на минимално поставените 

изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира 

навременното и спрямо минималните изисквания на техническата 

спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може 

да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто 

формално включване или поставяне на текстове) на никое от 

определените от възложителя надграждащи условия 

30,00 точки 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

35,00 точки 
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идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

40,00 точки 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

45,00 точки 
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изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 
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негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

50,00 точки 
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лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото 

няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на 

поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, 

надграждащи техническото предложение“ е констатирано  наличие на външни признаци 

за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на 

предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не  допринася за качеството на 

изпълнението. 

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното  

предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно 

условие бъдат открити  такива пропуски и/или несъответствия, които  от една страна не 

могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната 

технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга 

страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не 

позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението. 
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Важно! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде 

отчетено условието като надграждащо техническото предложение. 

 

Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА” (Тп) - 50 точки.  

Мотиви: 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични 

следните ЧЕТИРИНАДГРАЖДАЩИ УСЛОВИЯ: 

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните 

с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни 

задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на 

задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за 

изпълнение. 

За първо надграждащо условие, за всяка задача са посочени ключови моменти 

при изпълнение на строителството свързано с качественото реализиране. Същите са 

представени в табличен вид като за всяка задача са посочени Ключови моменти, 

персонал за изпълнение на дейностите, функции и отговорности на персонала, както и 

необходими ресурси – материали, механизация и изпълнителски състав. Ключовите 

моменти са свързани с критичните работи и като цяло критичния път за изпълнение на 

графика. Разчетите от механизация, работна ръка и строителни материали са правилно 

организирани. Предложеното разделение на отговорността на отделните експерти ще 

помогне за навреме изпълнени дейности с необходимото качество. Посочения екип за 

изпълнение с оборудването в него е за всяка работа конкретно. Ключовите моменти са 

разгледани за критични работи и в шестте етапа за изпълнение на поръчката. 

Посочените изходни данни и фактори, които са от съществено значение за качеството и 

навременното изпълнение на работите са достатъчно подробно описани. Въз основа на 

тях планираните ресурси и отговорности дават основание, че тези моменти ще бъдат 

преминати без затруднения.  
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2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 

мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 

вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, които освен да 

гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на 

приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, 

обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. 

За второто условие може да се извлече информация от описанието започващо на стр.16. 

От там се вижда каква е вътрешната организация на екипа. Предложените действия са 

по отношение на контрола на изпълняваните работи. Разгледани са различни мерки, 

действия на персонала за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Тук са 

разгледани политика по качеството, План за осигуряване на качеството и др. Разписани 

са конкретно какви са задълженията и отговорностите на отделните експерти по 

отношение на контрола на качеството. Същите са съобразени с функционалните 

характеристики на отделните експерти. Посочени са какви ще са действията и на 

изпълнителския състав и механизаторите при изпълнение на планираните мерки за 

качествено изпълнение на СМР.  

На стр.18 е посочено Действия на персонала за контрол при осъществяване на 

вътрешен контрол. Тук са посочени два етапа с по три нива на контрол който се 

осъществява от различните участници в строителния процес и от отделните експерти. 

Входящия контрол е описан по отношение на строителните материали, които ще се 

влагат по време на строителството. Текущ контрол, Предварителен контрол и други са 

едни от начините на осъществяване на конкретен контрол върху изпълняваните СМР. 

Правилно са определени отговорниците за осъществяване на този контрол.  

Правилно са разгледани и действия на участника при регистриране на отклонение от 

нормативните изисквания. Като цяло коригиращите действия са за сметка на 

изпълнителя. 

По отношение на вътрешния контрол (започващ на стр.19) се вижда, че участника 

описва действия за организиране н контрол на качеството на извършваните работи. 

Отново е описан текущ и краен контрол, като за всеки е посочен обхват. Основния 

начин за контрол е записан, че се осъществява чрез геодезически замервани и направа 

на лабораторни тестове и изпитвания. Посочените отговорници са съобразени с 

функционалните изисквания за длъжността.  

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 
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поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

За третото надграждащо условие са описани допълнителни мерки с описание на 

обхват и текущо прилагане и действие при отклонение по отношение на социални 

характеристики. Това са достъп до комунални услуги. При тази мярка за обхват и 

предмет са посочени затруднения при достъп до вода, ток, интернет, сметоизвозване и 

др. 

За текущо прилагане конкретно за улиците в гр.Ихтиман са набелязани места 

където да се преместят контейнери за битови отпадъци, свързване с доставчика на 

интернет и др.  

При случай на отклонение са предвидени конкретни действия. Например при 

прекъсване на водоснабдяването участника ще поддържа на склад бързи връзки и тръби 

с подходящ диаметър. При авария ще съдейства на екип на ВиК с изкопна техника и 

части. Всички действия са определени за улиците на гр.Ихтиман 

Друга мярка е увеличаване на запрашеност, шум и вибрация. За обхват са 

посочени конкретни видове СМР, механизация и използване на виброуплътнителни 

машини – валяци.За текущо прилагане се описва спазване на определеното работно 

време, като машините по време на почивка ще се изгасят. За действие при отклонение 

са посочени конкретни такива за различните случаи. Например при увеличаване на 

запрашеността ще се започне улицата да се оросява. 

За останалите допълнителни мерки подхода е същият. Посочените обхват, 

предмет, текущо прилагане и действие при отклонение са съобразени със спецификата 

на улиците.  

От описанието се вижда, че предложените допълнителни мерки са от значение за 

подобряване на комфорта на населението по време на ремонта. Изпълнени са 

изискванията за обхват и текущо прилагане и действия при отклонение. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните 

от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната 

среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата 

на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 

да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
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съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата 

и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ 

Четвъртото надграждащо условие свързано с опазване на околна среда и 

описание на екологични характеристики. Като допълнителни мерки са дефинирани 

„Опазване на водите“, „Недопускане на възможността за замърсяване на почвата“ и др. 

Обхвата е съобразен с конкретния обект. Това са дейности свързани с премахване на 

растителност описана в строителните работи, при направата на изкопи за основа и 

тротоари и при разчистване и осигуряване на подходящо място за временен лагер както 

и такива свързани с ремонта на машините. Замърсяването е разгледано и с обхват от 

депониране на неподходящи места на отпадъци и земни маси от изкопите и разваляне 

на тротоари и асфалтови настилки и замърсяване на р.Мътни вир.  

За действията по компонента Б за текущо прилагане може да се каже, че е правилен. 

Действия като ремонти на машините само при специализирани за целта места, 

ограничаване на достъп до места в които гнездят птици, сваляне до минимум помощни 

терени, използване на химически тоалетни. В обсега на улиците е район в който няма 

защитени обекти от Закон за биологичното разнообразие. Депата за отпадъци в близост 

до Ихтиман са защитени. Този участъци ще бъде в инструктажите за забранени 

територии. Обърнато е внимание на възможността за замърсяване на водите на р. 

Мътни вир и какви ще са действията за недопускане. За замърсяването на почвите е от 

гледна точка на изхвърляне на течни отпадъци и ГСМ. Посочените действия с подмяна 

на хумусен слой и недопускане на движение на строителни машини извън участъците 

за ремонт. Ще се ограничи и безразборното използване на вода за миене на машини и 

ще се коригира тяхното отточване.  

При регистриране на отклонение ще се вземат мерки за премахване на 

нерегламентирано сметище, както и възстановяване на флората, фауната и почвата, 

такива каквито са били преди. Ще се променят маршрути за движение при 

регистриране на замърсяване. 

Конкретно са посочени улиците за които ще се изпълняват СМР. 

 При това описание и съгласно методиката се приемат четирите 

надграждащи условия за изпълнени. При тези условие е налице цялостно 

техническо предложение отговарящо на методиката за 50т. 

Комисията насрочи следващо заседание на 20.01.2020г. (понеделник) от 10:00 ч. 

в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска 

администрация Ихтиманна което заседание, ще бъдат отворени и оповестени ценовите 

предложения на допуснатите участници. На основание чл.57, ал.3 се задължава 
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председателя на комисията да направи публично обявление за отварянето на ценовите 

оферти на „Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка, който 

представлява обособена част от електронна страница на община Ихтиман и за който е 

осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на 

пълномощното. 

 Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 13:00 часа на 

14.01.2020г. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени три закрити 

заседания, състави се и се подписа от комисията в 1 екземпляр, като особени мнения и 

забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с 

единодушие от членовете на комисията. 

КОМИСИЯ:       

  

Председател:……………П*……………….. 

Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

  

Членове:  

 

1. …………… П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист.  

 

 

 

2. ……………… П*…………………… 

Инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

 

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2от ЗЗЛД. 
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ПРОТОКОЛ № 3 

за дейността на комисия,назначена със Заповед № 1290/12.09.2019 г. на кмета на 

Община Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с 

Решение № 1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер 00140-2019-0006. 

Днес, 20.10.2019 год. от 10.00ч.,на открито публично заседание в Община 

Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска 

администрация Ихтиман – четвърти етаж, се събра комисия в състав: 

 

 

1. Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

Членове:  

2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист. 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в 

процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон 

за обществените поръчки с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на уличната 

мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“. 

 

На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти не присъстваха 

представители на участниците, не присъстваха и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, 

ал. 1 от ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не 

отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. 

В съответствие с разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и 

оповестяването на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите 

от оценяването на офертите по другите показатели.  

Комисията констатира, че плика на допуснатият до тази фаза на процедурата 

участник, съдържащ ценовите предложения е запечатан с ненарушена цялост, 

подписани от трима от членовете на комисията. 
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 Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатият участник. 

Комисията пристъпи към преглед на предложените от участника ценови оферти 

за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията констатира 

следното: 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ се 

съдържа „Ценово предложение” - по образец от документацията за участие, ведно с 

количествено – стойностна сметка, подписани и подпечатани. 

1 / Участникът е предложил цена за изпълнение предмета на поръчката, без ДДС 

в размер на 1 048 847. 35 лв. 

В посочената обща цена, се включва изпълнението на следните дейности: 

„Изпълнение на СМР на проект:  

„Реконструкция и рехабилитация на 

уличнатамрежа в гр. Ихтиман, 

общинаИхтиман. 

Цена в лв. Без вкл. ДДС 

Заобект №1 – Реконструкция и 

рехабилитация на уличнамрежа на ул. 

„Самуил“. 

597 797.01 лв. 

Заподобект №1 Реконструкция и 

рехабилитация на тротоари на ул. „Самуил“. 

175 703.45 лв. 

Заобект №2 – Реконструкция и 

рехабилитация на уличнамрежа на ул. 

„АрхимандритГригорийИхтимански“. 

104 184.71 лв. 

Заподобект №2 Реконструкция и 

рехабилитация на тротоари на ул. 

„АрхимандритГригорийИхтимански“. 

28 110.72 лв. 

Заобект №3 – Реконструкция и 

рехабилитация на уличнамрежа на ул. 

„Кирил и Методий“. 

112 628.49 лв. 

Заподобект №3 Реконструкция и 

рехабилитация на тротоари на ул. „Кирил и 

Методий“ 

30 422.97 лв. 
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      2/ непредвидени разходи в размер на: 25 172.34 лева без ДДС. 

       

 

 

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

Комисията констатира, че участника е спазил изискването на възложителя да не 

се предлага цена, по-висока от прогнозната стойност по обществената поръчка, както и 

да не се предлагат цени по високо от прогнозната стойност за отделните дейности. 

Във връзка с евентуалното прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

комисията обръща внимание, че тъй като до етапа на разглеждане на ценовите 

предложения е допуснат един участник, на практика, разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП е неприложима, тъй като не може да се формира „средна стойност на съответните 

предложения в останалите оферти”. 

Комисията продължи своята работа, като направи оценка на допуснатата до 

оценяване оферта, както следва:  

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по 

финансовият показател, съгласно методиката. 

 

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка.Максимален брой точки по 

показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 

формулата:  

 

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където  

 

Цi е предложената обща цена за СМР без включени непредвидени разходи, в 

лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е минималната предложена обща цена за СМР без включени непредвидени 

разходи, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници. 

Цп е оценката по показателя. 
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Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на 

база предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на 

поръчката без включени непредвидени разходи. 

Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, 

комисията определи точките на участниците по показателя П2, както следва: 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  50.00 точки. 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от 

методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от 

участниците и класирането им. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, 

както следва: 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

Показател  

Максимално 

възможен брой 

точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 50 

Ценово предложение (Цп)  50 

 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

(КО) = 50 + 50 

 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 

1 от ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния 

начин: 
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1-во място -Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

 

Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове. 

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 20.01.2020г. Настоящата 

комисия при своята работа отразена в настоящия протокол №3, проведе едно открито и 

едно закрито заседания. 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, 

като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички 

решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

 

 

КОМИСИЯ:       

  

Председател:……………П*……………….. 

Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

  

Членове:  

 

 

1. …………… П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист.  

 

 

 

2. ……………… П*…………………… 

Инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

 

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2от ЗЗЛД. 
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УТВЪРДИЛ: ………П*…..…….…. 

Кмет: Калоян Илиев 

           Дата: 20.01.2020г.  

                                                      * Заличени данни, на основание чл. 2от ЗЗЛД. 

 

П Р О Т О К О Л  

По реда на чл.181, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл. 60а от ППЗОП 

от дейността на комисия,назначена със Заповед № 1290/12.09.2019 г. накмета на 

Община Ихтиманза възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с 

Решение № 1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер 00140-2019-0006. 

 

Първото заседание на комисията се проведе на 12.09.2019год. от 11.00ч. на което 

комисията се събра в открито заседание вОбщина Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар 

Освободител“ №123, Сградата на Общинска администрация Ихтиман в състав: 

 Днес, 12.09.2019 год. в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация -

Ихтиман, гр.Ихтиман, комисия в състав: 

 

1. Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

Членове:  

2. Мариян Мирославов Минков – адвокат при Софийска адвокатска 

колегия 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер 

и резерви: 

4. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ 

5. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

 

 Със задача да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие 

в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на 

Закон за обществените поръчки с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на 

уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с Решение № 

1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с 

уникален номер 00140-2019-0006. 
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Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава и правилата за работа на комисията.  

 

 Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, 

съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от възложителя 

срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, до 17:00 часа на 

11.09.2019 г. са постъпили3 (три)оферти, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 

6 от ППЗОП, след което оповести участниците, съгласно Регистъра на получените 

оферти, а именно: 

Участник № 1 - „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-200 от 

11.09.2019 г. – 11.29 ч.  

Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД с опаковка вх. № 

70.00-202 от 11.09.2019 г. – 15.03 ч. 

Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-203 от 

11.09.2019 г. – 16.05 ч.  

  

След запознаване със регистъра с постъпилите оферти, всеки член на комисията 

подписа декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

 На публичното заседание на комисиятане присъстваха участници в процедурата 

или техни упълномощени представители.Други лица от кръга на правните субекти, на 

които визираната норма на ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при 

провеждането на публичните заседания по отваряне на опаковките, съдържащи 

офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстват/не изпращат представители 

на днешното заседание на комисията.  

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са 

в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки 

участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 

 I. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на 

тяхното постъпване и проверка на съдържанието им. При отваряне на 

опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, 

ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха отворени от Председателя на комисията. 
 

 1. Участник № 1 - „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
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отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 

2. Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 За плика с надпис „Предлагани ценови параметри” комисията констатира, че при 

отваряне на опаковката е отрязана част от него. Единодушно бе взето решение за 

залепване на плика с тиксо, което действие бе незабавно извършено от г-н Иво Тодоров 

– председател на комисията. 
Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП. 

 

3.Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 
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След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП, приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на офертите. 

Комисията взе решение да продължи своята работа на закрито заседание на 

04.10.2019г. от 10:00 часа, в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ 

№123, сградата на Общинска администрация Ихтиман – втори етаж, в което да 

пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично 

състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от 

възложителя условия. 

На следващо закритото заседание провело се на 04.10.2019г. от 10:00 

часапоради отсъствие на редовния член на комисията Мариян Мирославов Минков – 

адвокат при Софийска адвокатска колегия, същия беше заместен от резервния член на 

комисията Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист, която се запозна и 

прие работата, констатациите и решенията на комисията до момента. Преди започване 

работата на Комисията по същество, встъпилият нейн резервен член подписа 

декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на 

задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с 

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

           След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима 

за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:10 часа, като запозна членовете й с 

изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в 

настоящата процедура. 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на 

кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати 

не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е 

допустимо участието им в процедурата. 

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

кандидатите и участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 

 ІI. Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и с 

критериите за подбор, поставени от възложителя 
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Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, представени с офертите. 

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от 

ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в 

настоящия протокол. 

 За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на 

комисията наличието и редовността на представените документи, при което 

резултатите от проверката са, както следва: 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

 1. Участник № 1 „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

 При извършената проверка на представените от участника документи, 

комисията установи следното: 

1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово 

подписан от лицето, което е едноличен собственик на капитала и управител на 

дружеството – Велко Руйков, съгласно извършената справка в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията. Вписани са необходимите 

административни данни за участника „Нивел Строй“ ЕООД, индетификационен 

номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. 

Участникът е посочил, че е микро, малко или средно предприятие. Декларирал е, 

че може да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни 

вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 

национална база данни във всяка държава членка. Декларирано е, че участникът 

не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Попълнени са 

данни за представляващия участника. Посочено е, че участието на дружеството е 

самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва 

капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор. 

2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 
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българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 

отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел 

от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез 

даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от 

страна на участника, следва да се представи и относимата информация 

изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя. 

Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да 

отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов 

ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните 

полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 

2.1.В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е 

описал кои са тези основания. 

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

3.1. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на 

ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само, 

ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а 

настоящият случай не е такъв. 

- В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал,че е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи 

от втора група, от първа до четвърта категория, номера на Удостоверението 

за вписване и дата на валидност. Посочен е и уеб адрес на органа издаващ 

документа.Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното 

изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за 

подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 
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същата.Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване 

на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

3.2.Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, 

участникът е посочил: 

- По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 

посочване на стойността, датата, на която е приключилоизпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 7 

строителни дейности. Участникът е посочил наименованието на 

строителствата, стойността, начална и крайна дата на изпълнение, мястото, 

вида и обема на строителството, както и уеб адрес към АОП. И седемте 

строителства са приключили в заложения от възложителя период.Комисията 

счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на възложителя, 

поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

- В т. 2 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица, техния професионален опит и квалификация, както и 

правоотношението им с участника. Съгласно изискването на възложителя 

посочено в Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчка и т. 4.5.2  на Раздел IVот 

Документацията за участие тази информация трябва да се попълни  в Част 

IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.Същата информация за техническите лица, 

техния професионален опит и квалификация, както и правоотношението им с 

участника е посочена и вЧаст IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. От информацията 

в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за подбор“, б. В 

„Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „ГЕОДЕЗИСТ“участника е декларирал наличието на 

следните обстоятелства: завършено висше образование, специалност 

„Геодезист“, професионален опит, като геодезист, специфичен опит на 

обекти, като технически ръководител. Съгласно разписаното в условията за 

участие за предложеният експерт изискванията са да има участие, като 

„геодезист” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

3.3.Вчаст IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че 

може да представи сертификат за управление на качеството и сертификат за 

внедрена система за управление на околнота среда. Посочил е № на 

сертификатите, издал сертификатите, дата на издаване, срок на валидност и 

обхват на сертификатите. Възложителят не е изискал попълването на тази 

част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид. 
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3.4. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до 

документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП 

информация. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  

РЕШИ: 

Участникът „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД  в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи 

допълнително нов ЕЕДОПи/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на 

информацията. 

 

2. Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

         При извършената проверка на представените от участника документи, комисията 

установи следното: 

1. В представеният ЕЕДОП от участника, в част II „Информация за икономическия  

оператор“, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия 

оператор“, е посочени членове на Съвета на директорите на дружеството, както 

и представящи. Видно от справка в Търговският регистър при Агенцията по 

вписванията по партидата на участника членовете на Съвета на директорите, 

както и представляващите и начина на представителство е различен от 

декларираният в ЕЕДОП. 

2. Вписани са необходимите административни данни за участника 

„Автомагистрали Хемус“ АД, индетификационен номер по ДДС, пощенски 

адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е посочил, че е 

микро, малко или средно предприятие. Не е декларирал, че може да представи 

удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във 

всяка държава членка. Декларирано е, че участникът не участва в процедурата 

заедно с други икономически оператори. Посочено е, че дружеството няма да 

ползва капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор. В част 

II, раздел Г участника не е отговорил на въпроса възнамерява ли да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката? 

3. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 
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участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 

отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел 

от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез 

даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от 

страна на участника, следва да се представи и относимата информация 

изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя. 

Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да 

отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов 

ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните 

полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 

a. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка и е описал кои са тези основания. 

4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

- В  Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за изпълнение на 

строежи от втора група, от първа до четвърта категория, номера на 

Удостоверението за вписване и дата на валидност. Посочен е и уеб адрес на 

органа издаващ документа. Комисията счита, че участникът е изпълнил 

минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата. 

Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на 

възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 
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a. Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от 

ЕЕДОП, участникът е посочил: 

- По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 

посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 4 

строителни дейности. Участникът е посочил наименованието на 

строителствата, стойността, начална и крайна дата на изпълнение, мястото, 

вида и обема на строителството. И четирите строителства са приключили в 

заложения от възложителя период. Комисията счита, че участникът е 

изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- В т. 2 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица. Съгласно изискването на възложителя посочено в Раздел 

III.1.3 от Обявлението за поръчка и т. 4.5.2  на Раздел IVот Документацията 

за участие тази информация трябва да се попълни  в Част IV, раздел В, т. 6) 

от ЕЕДОП. Същата информация за техническите лица, техния 

професионален опит и квалификация, както и правоотношението им с 

участника е посочена и вЧаст IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, за която 

комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на 

възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.  

b. Вчаст IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че 

може да представи сертификат за управление на качеството и сертификат 

за внедрена система за управление на околнота среда. Посочил е № на 

сертификатите, издал сертификатите, дата на издаване, срок на валидност 

и обхват на сертификатите. Възложителят не е изискал попълването на 

тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид. 

c.  В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до 

документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП 

информация. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  

РЕШИ: 

Участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД  в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да 
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представи допълнително нов ЕЕДОПи/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация във връзка с констатираната липса или 

несъответствие на информацията. 

            3.Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД 

           При извършената проверка на представените от участника документи, комисията 

установи следното: 

1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово 

подписан от лицата, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Вписани са 

необходимите административни данни за участника „ПСК Пътстрой“ ЕООД, 

индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и 

електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро, малко или средно 

предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение за 

плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която 

ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението, 

чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка. 

Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори. Попълнени са данни за представляващия 

участника.Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се 

ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица 

за изпълнение на критериите за подбор. 

2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 

отстраняване, следва да бъде представена, чрез попълване на съответния 

раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното 

деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в 

ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се представи и относимата 

информация изискана от възложителя, както и да се посочат националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава информация на 

възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена 
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възможност да отстрани тази непълнота на представената информация, като 

представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в 

съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 

3.1. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, като е отбелязъл отговор 

„Да“, което е в противоречие с декларираната, непосредствено след това липса 

на специфични национални основания за отстраняване. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване 

се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При 

отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и 

евентуално предприетите мерки за надеждност. 

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

- В  Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал, че е вписан в ЦПРС, но не е посочил групата 

и категорията, за която е вписан. Посочен е номера на Удостоверението за 

вписване, дата на валидност и уеб адрес на органа издаващ документа. След 

извършена справка в ЦПРС на КСБ, комисията констатира, че участникът е 

вписан  за изпълнение на строежи от втора група, от трета до четвърта 

категория, поради което комисията счита, че участникът е изпълнил 

минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както номер, валидност и уеб адрес на 

същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване 

на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

3.2.Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, 

участникът е посочил: 

По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 

посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
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мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 3 

строителни дейности.  

За обект № 1: Участника е декларирал изпълнението на СМР на обект: 

подобект „Изграждане на вътрешна улица от Север” на обект: Преустройство 

на Логистичен склад в Производствена база на „ВОСС АУТОМОТИВ 

БЪЛГАРИЯ” и изграждане на нов трафопост 20/0,4 кв,1000квА в ПИ 

02935.187.65 м, м. ”Корудере”, в землището на с.Баховица, Община Ловеч”. 

В действащото законодателство комисията не успя да установи законово 

определение на поосеченият от участника обект „вътрешна улица“. На 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи 

доказателства от които да е видно, че посоченият обект съответства на 

изискването на възложителя за опит в изпълнението на строително-

монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа. 

За обект № 2: ”Локален ремонт/ чакълиране и полагане на фрезован материал 

за пътна основа/ на улиците ”Пясъчна лилия” и „Бакърлъка” и пешеходен 

участък по улица”ВиаПонтика”, м.” Буджака”, землището на гр. Созопол, 

както и на участък от улица без име от база „Топливо” до цеха за преработка 

за рапани- м.”Мисаря, землище на гр. Созопол”. 

Видно от декларираното от участника обекта, ще бъде завършен на 

03.10.2019г. Съгласно изискванията на възложителя и закона по отношение 

на изискваните технически ресурси изпълнените СМР трябва да са 

приключили към датата на подаване на офертата. С оглед на горното и на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП, комисията изисква участника да представи 

доказателства за завършването на декларираният обект, а именно 

удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

За обект № 3: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул."Гео 

Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж". При подробно разглеждане и 

след служебна справка в публичните регистри, настоящата Комисия 

установи следното: По отношение на обекта изпълнен в гр. Мъглиж се 

установи, че изпълнителя на обекта е различен от участника. Изпълнителя на 

обекта не е декларирал наличието на подизпълнители в изпълнението на 

обществената поръчка. 

 

- В т. 6 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица, техния професионален опит и квалификация, както и 

правоотношението им с участника. Комисията счита, че участникът е 

изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  

РЕШИ: 

Участникът „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД  в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи 

допълнително нов ЕЕДОП, и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информациявъв връзка с констатираната липса или несъответствие на 

информацията. 

С разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на 

участниците, в 12:30 часа приключи настоящото заседание на комисията. 

          С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши: 

Участниците „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД и „ПСК 

ПЪТСТРОЙ“ ЕООДв срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представят допълнително нов 

ЕЕДОП, и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информациявъв връзка с констатираните липси или несъответствия на 

информацията. 

         Допълнителните документи следва да бъдат представени в запечатан плик в 

Деловодството на Община Ихтиман, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол. Върху плика се посочват наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция и телефон, факс и/или е-mail, наименование на поръчката и надпис 

„Допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“. 

         В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящия протокол ще бъде изпратен до 

участниците с придружително писмо, подписано от председателя на комисията, в деня 

на публикуването му в профила на купувача.  

Председателят определи следващото заседание на комисията да се проведе след 

изтичане на петте работни дни от получаване на протокола от участниците. 

Комисията приключи своята работа отразена в протокол №1 на 04.10.2019 г. В 

работата си отразена в протокол №1, комисията е заседавала на едно открито и едно 

закрито заседания, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са 

изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.  
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На 13.11.2019год. от 10.00ч., на закрито заседание в Община Ихтиман, гр. 

Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска администрация 

Ихтиман – четвърти етаж се събра комисията в непроменен състав за да продължи 

работата си по разглеждане на допълнително представените документи, разглеждане на 

техническите предложения на допуснатите участници в процедурата и оценка на 

допуснатите участници. 

В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 

04.10.2019г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е 

публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на 

11.10.2019г. Копие от протокола е изпратен на всички участници и е получен от тях 

видно доказателствата към процедурата.  

В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на 

община Ихтиман са постъпили пликове с допълнителни документи на участници от 

които са изисквани такива, както следва: 

Участник № 1 –„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх. № 70.00 - 246 от 18.10.2019 г.; 

 Участник № 2 –„Автомагистрали Хемус“ АДе получил копие от Протокол 

№1 от работата на комисията на 14.10.2019г. В определеният срок от пет работни 

дни, както и до датата на съставяне на настоящият протокол в деловодството на 

община Ихтиман не са постъпвали допълнителни документи от страна на участника.  

 Участник № 3 –„ПСК Пътстрой“ ЕООД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх.№ 70.00 - 244 от 17.10.2019 г.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 

допълнителни документи и повторна проверка на документите по отношение 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

В хода на работата на комисията бе установено следното: 
 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Опис на допълнително представените документи към офертата. 

2. Придружително писмо. 

3. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията отразени в  

Протокол№1, както следва:  



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за 

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „ГЕОДЕЗИСТ“участника е декларирал коректни данни, по 

отношение на опита на предложеният експерт. 

4. Заверено копие от диплома на инж. Ивайло Стефанов Иванов. 

5. Заверено копие от трудов договор на инж. Ивайло Стефанов Иванов. 

6. Заверено копие на Длъжностна характеристика. 

7. Заверено копие Заповед № 5/07.5.2019 год. 

8. Заверено копие от Заповед № 87/16.10.2017 год. 

9. Заверено копие от Заповед № 194/14.11.2017 год. 

 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията приема, 

че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

Участник №2 –„Автомагистрали Хемус“ АД 
По отношение на Участник №2 – „Автомагистрали Хемус“ АД, комисията с 

протокол №1 е констатирала, че след подаване офертата в представителството на 

участника е извършена промяна, относно лицата декларирани в в част II „Информация 

за икономическияоператор“, раздел Б: „Информация за представителите на 

икономическия оператор“. В указаният от комисията срок участника не подал 

допълнителни документи във връзка с посочената констатация. Във връзка с горното 

комисията взе следното решение: 

Допуска до нататъшно участие в процедурата Участник №2 – „Автомагистрали 

Хемус“ АД, поради следните аргументи. 

По аргумент от разпоредбата на чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП при подаване на 

офертатаучастниците декларират съответствието с поставените критерии за подбор 

единственос попълване на ЕЕДОП, а едва при наличието на избран изпълнител по 

общественатапоръчка възложителят следва да изиска от участника, избран за 

изпълнител, дапредстави съответните документи, удостоверяващи липсата на 

основания заотстраняване и съответствието си с критериите за подбор. Към момента на 

подаванена офертата са подадени ЕЕДОП, подписани от членове на съвета на 
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директорите натърговското дружество, съответстващи на вписаните в Търговския 

регистъробстоятелства към крайната дата за подаване на офертите. 

Проверката, която комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП извършва на този етап е за 

съответствие наДекларираните данни с относимите обстоятелства към момента на 

подаване на офертата. В случая подадените ЕЕДОП от задължените лица са съответни 

на вписаните в търговския регистър обстоятелства към този момент, поради което не е 

налице основание за извършване на допълнителна проверка. 

Комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и 

съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

Участник №3 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Придружително писмо. 

2. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията 

отразени  

в Протокол№1, по отношение на коректно деклариране на данни, отнасящи се до 

национални бази данни, специфични национални основания за изключване, както и 

декларирани критерии за подбор.  

3.  Заверено копие на договор, заедно с КСС към него. 

4. Становище за допусната техническа грешка по отношение датата на  

завършване на деклариран обект, подкрепено с удостоверение от община Созопол.  

 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията 

приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 
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С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

След като се запозна обстойно с документите за съответствие към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя при преценката си 

за условията за подбор и изискванията към личното състояние, предвид 

изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, Комисията, 

ДОПУСКА до разглеждане по същество на Техническите предложения 

следните участници: 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

Участник №2 – „Автомагистрали Хемус“ АД; 

Участник №3 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и 

провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа 

на комисията бе установено следното: 

Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за 

изпълнение на строителството – 180 календарни дни. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

 При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните бележки: 

1. По отношение елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на 

изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по 

дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на 

предварително обявените условия на възложителя), като е представено 
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съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството 

 1.1. Направено е кратко описание на състоянието на обекта и какво се предвижда 

в проекта за рехабилитация. Същото е съобразено с изискванията на ТС към 

документацията и количествена сметка.  

 Описана е нормативната база, която ще се спазва при реализиране на поръчката. 

В таблична форма са предложени видовете СМР, които ще се изпълняват с 

посочени обеми. Същите отговарят на тези в КС. Посочените преимущества са удачно 

анализирани и в съответствие с изпълнение на такива обекти. 

Посочените ресурси (експерти материали и машини са принципни. 

Мерките за осигуряване на качеството са правилни, но те са елемент на оценка 

по методиката. 

В подхода за изпълнение на обекта са представени шест етапа за изпълнение на 

поръчката. В първия етап са предложените дейности свързани с иницииране. Следват 

етапи за Планиране, Изпълнение, Контролиране, Управление и Приключване. За всеки 

един етап в таблица са описани подетапи с конкретно разписани задачи. Първият етап е 

разчетен да започне след подписване на Протокол обр.2а. Подробното о методическо 

определяне на етапи и разписаните задачи показва, че поръчката ще се изпълни с 

минимални рискове и добра организация.  

Описанието на задачите е показано с определяне, разработване на план 

получаване на одобрение, възлагане на задачите, определяне на ресурсите, проверки за 

очаквания ефект, следене за поява на сигнали за почва на риск, отчитане на резултатите, 

архивиране и направа на окончателен доклад. 

В допълнение са описани съдържание на план за организация на работата. В 

него са предложени подготвителен период. Разгледани в този период са всички основни 

дейности свързани с подготовката на строителната площадка за започване на СМР и 

самата подготовка на изпълнителя – мобилизация на ресурсите. 

Преди етапа на изпълнение на строителството са описани геодезически работи. 

Разгледано е съставянето на План за ВОБД с неговото одобрение и въвеждане. Спазени 

са изискванията на Наредна3/16.08.2010г. Посоченото знаково стопанство е достатъчно 

да се направи добра организация и обезопасят местата за работа. 

За етапа на изпълнение на СМР са описани провеждането на лабораторни 

тестове и изпитвания за доказване на качеството на изпълнените работи. Посочени са 

изготвянето на документи по време на строителството съгласно Наредба 3/31.07.2003г. 
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Предаването на обекта и почистване на строителна площадка са правилно 

времево определени. Отстраняване на забележки е посочено като задача при предаване 

на обекта. 

За всяка една улица от стр.65 са посочени последователността на изпълнение на 

отделните работи. Посочената последователност е съобразена с технологичните 

изисквания и ТС. В таблична форма са описани шестте етапи работите и задачите в тези 

етапи с начало и край на работите и продължителност. Посочената последователност е 

съобразена добрите практики и изискванията на ТС. 

Етапа за завършване на обекта и предаването му са свързани с дейности по почистване 

на строителна площадка, доизготвяне на екзекутивни документи, доизмерване на 

изпълнените СРР, окомплектоване на всички документи съгласно изискванията на ЗУТ, 

демобилизация на всички останали ресурси и предаване на обекта с Констативен акт 

обр.15. 

         1.2.Описанието на технологията на всички видове СРР е съобразена с 

изискванията на ТС. Правилно е разгледано геодезическите работи да започнат след 

въвеждане на ВОБД. Геодезическите работи правилно са отразени за изкопи, фрезоване, 

полагане на бордюри, асфалтови работи и др. Следват дейности свързани с подготовка 

на основата и направа на изкопи. По обхват технологиите са разгледани добре. Освен за 

технология те са разчетени и с екипите, които ще изпълняват работите. Изкопите са 

изцяло по ТС 2014 на АПИ. Пътните работи са с подходяща технология. Асфалтовите 

работи са разгледани с производство, доставка и полагане. За производството е 

разгледано само по принцип, т.к. няма да е производство на участника. Доставката е 

съобразена с изискването за разлика в температурата на доставяне спрямо тази от 

работната рецепта. Полагането на асфалтовите пластове е разделено на такива за 

биндер за долен пласт на покритието и плътна за износващ пласт по директно трасе и 

зауствания. Посочените технологии са приемливи и приложими. Битумните разливи са 

съобразени с пластовете, които ще се изпълняват. Пътните работи свързани с 

изграждане на основни пластове е съобразено изцяло с ТС 2014 на АПИ, като са 

посочени изисквания за тях. Технологията и последователността на изпълнение 

показва, че ще се използва подходящи машини.  Хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация също са с подходяща технология. Направата на работите по изграждане 

на тротоара са комплексно обвързани работи с изкопи, полагане на трошен камък за 

основа, полагане на асфалтова смес. Като последователност и отделни видове СРР може 

да се приеме за правилна. Направата на бордюри 15/25 е с подходяща технология и 

подходящи екипи за изпълнение. 

          1.3.Последователността на изпълнение на работите е съобразена с технологичната 

обвързаност. Направеното описание на последователността в етапа на иницииране 
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обвързва дейности от подписване на Протокол обр.2а до ВОБД, трасиране и 

мобилизация на ресурсите. Правилно е отбелязано, че в този етап се извършва 

изготвянето на проект за ВОБД, като същият се съгласува а се въвежда и поддържа до 

деня, когато се премахва окончателно и се въвежда постоянната сигнализация.  При 

етапа на строителство е направено подробно описание на това, кой екип от работници и 

машини коя работа изпълнява и кога. Посочената технологична зависимост на 

отделните работи е правилно установена. Зависимостта на асфалтовите работи от 

фрезоване, редене на бордюри и направа на трошенокаменна основа са технологично 

обосновани. Маркировката и вертикалната сигнализация правилно е обвързана с 

полагането на плътната смес. Последователността на изграждане на тротоара е 

съобразена с позицията която включва едновременно и изкоп и насип с уплътняване на 

трошен камък. Полагане на асфалтова смес е разчетена след основата от трошен камък. 

В етапа на завършване и предаване на обекта последователността е съобразена с 

изискванията на ЗУТ, Наредба 3/31.07.2003г и добрите практики за подписване на 

Констативен акт обр.15. 

 1.4.При описание на мерките за ЗБУТ са спазени изискванията на внедрената 

СУК ISO 18001/2007 OHSAS. Направената оценка на риска на работните места показва, 

че участника познава изискванията на чл.16 от Закона за Здравословни и безопасни 

условия на труд и Наредба 5. От описаните изисквания и конкретни действия може да 

се направи извод, че участника ще положи максимални усилия за запазване живота и 

здравето на работниците. 

         Видно от констатираните бележки в предложението по този елемент (МЕ1) и 

съгласно изискванията на указанията за участие и методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

2. По отношение елемент МЕ.2. Предложение за организацията на 

обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката с посочена йерархична схема, при което е 

посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

 2.1.В тази елемент участника е представил подсигуряване на ресурсите за 

изпълнение на поръчката. Посочено е План за използване на материалите. Подобен е 

подхода и за определяне на строителните материали и работниците.  

Разписано е подробно как ще бъде организирана мобилизацията на механизацията, къде 

ще домува, как ще се ремонтира и т.н. В таблична форма са посочени видовете машини, 
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които ще се използват. При съпоставяне с тези, които са необходими съгласно графика 

и диаграма на механизацията се вижда, че изброените мешини са достатъчни да 

покрият целия спектър от работи в различното време. Действията за реакция при отказ 

на машина или повреда демонстрира загрижеността на участника да се уплътняват 

максимално машините и да се използват по-малко на брой. 

 2.2.Описани са взаимодействията на експертите по отношение поставяне на 

задачи на изпълнителския състав и как се контролират. От посочените ресурси може да 

се направи извод, че същите са достатъчно за постигане на дневните напредъци 

разчетени в графика. Човешките ресурси са описани с начало стр.133. За експерти, 

които ще се използват са посочени Ръководител на обекта, Експерт по контрол на 

качеството, Експерт по ЗБУТ, Технически ръководител, Инженер геодезист, Инженер 

по част пътна, Специалист ПТО и др. 

 2.3.При съпоставяне на работниците от графика спрямо тези описани в 

таблицата и диаграмата на работната ръка се вижда пълно съответствие. 

Механизацията посочена при същото описание, графика и диаграмата на 

механизацията също съвпада. Разчетите са съобразени с описаните технологии за 

изпълнение. Отделно е показана общо каква механизация ще се мобилизира за обекта. 

Изпълнителския състав е разделен на специализирани екипи с конкретно посочване 

какво е оборудването на всеки екип. Подбраните работници и механизация са 

съобразени със задачите и работите, които ще изпълнява съответния екип.  

 2.4.Организационната схема на персонала (стр.141) обхваща всички участници в 

строителния процес – Възложител, Проектант, Строителен надзор и Изпълнител. За 

организацията на Изпълнителя са посочени връзки и нива на експертното ниво и това 

на изпълнителския състав. Показаното е разпределение на експертите по вертикална 

йерархичност с възлагане на отделни задачи от експертите към изпълнителите. 

Описаните експерти в екипа са ключови експерти и допълнителни такива по 

усмотрение на участника – Инженер по част Пътна, Специалист ПТО,  Отговорник по 

механизацията и др.. Предложената организационна схема на стр. 141 е съобразена с 

изискванията за субординация спрямо отговорностите. Трите нива на йерархичност са 

класически. Първо ниво е на Ръководител на обекта, второ ниво всички останали 

експерти и трето ниво е от изпълнителски състав. Посочените взаимовръзки са 

приемливи. Разпределение на задачите на експертите е показано за всеки един. 

Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачите по вертикала.  

   Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ2) и 

съгласно изискванията указанията за участие и методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 
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3. По отношение елемент МЕ.3.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, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

 3.1.За този елемент участника е разгледал кои са участниците в строителния 

процес. Следва подробно описание на комуникацията на изпълнител с всеки един от 

тях. Посочени са конкретни въпроси за комуникация и документите които се съставят 

от тази комуникация.  По отношение на възложителя са описани действия по 

организиране на комуникацията от подписване на договора до предаване на обекта с 

изпълнени строителни работи. Работните срещи (седмични, непланирани и др.) са 

добро средство, на които да се осъществява обмен на информация и представя доклад 

на напредъка на изпълняваните дейности. Средствата за комуникация (електронна 

поща, телефони, писмени протоколи, факсове и др.) са побрани добре и съобразени с 

особеностите на обекта.  

 3.2.Описаната субординация в екипа по отношение на вътрешната комуникация 

е правилно определена. Редът за осъществяване на работни съвещания (срещи), на 

които да се поставят задачи и се прави отчет на тяхното изпълнение е правилен. 

Разпределението на задачите по организиране на комуникацията е съобразено с 

добрите практики. Координацията се осъществява чрез отчитане на резултатите. 

Вътрешния контрол и координация при изпълнение на поръчката е съобразен с 

избраната йерархичност. Видовете контрол са относими към общия контрол на 

качеството на изпълнение. 

 3.3.Предложените мерки за действие при спиране на поръчката от страна на 

възложителя правилно е определено съгласно Наредба 3/31.07.2003г. Предложени са 

превантивни мерки, които според анализа могат да предизвикат спиране на проекта. 

Всички те са относими към обекта. Съгласно изискването трябва да бъдат описани 

конкретни действия при спиране на проекта без да е виновен изпълнителя – по 

разпореждане на възложителя. Подписването на Акт обр.10 с предвидените мерки по 

консервиране на обекта са достатъчни за да се предпазят изпълнените работи от 

компрометиране за времето на престой до подновяване на строителството и да го 

консервират. Отделно от тях са предложени конкретни мерки, които да бъдат взети при 

анализирани различни аспекти на проявление свързани с външни фактори, независещи 

от изпълнителя – закъсняло плащане, проблем в проектите и др. 
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 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ3) и 

съгласно изискванията на указанията за участие и методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

 

1. По отношение елемент МЕ.4.Предложение за реализация на  

идентифицираните, като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

       4.1.При разглеждане на този елемент, участника се е придържал към изискванията 

на методиката. Разгледани са двете мерки дефинирани от възложителя. За всичките е 

направен анализ.  

4.1.1.За мярка „Организиране на работния процес, така че да се прекъсва 

транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“ за Компонента А 

(обхват и предмет на мярката) са предложени редица възпрепятстващи момента – 

Аварирала техника, Струпани строителни материали и други по улиците на гр.Ихтиман. 

Обхвата е съобразен със спецификата на обекта (сравнително широки улични платана 

за движение и организацията – двупосочно движение по улиците) и тези препятствия 

реално биха затормозили пропускателната способност. Друг обхват е свързан с 

въведената ВОБД. Ограничението на достъпа до селскостопанските имоти на хората 

когато отиват на работа и се прибират също е в обхвата. За целта се предлага 

участъците за ремонт да се групират на по-малки подучастъци с къса линейна дължина 

за намаляване образуването на задръствания или невъзможност за достигане до 

имотите. За отделните улици са направени снимки където са тесни места и реално биха 

указали съществени затруднения за придвижване на МПС и пешеходците. Описаните 
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конкретни затруднения на стр.160 показват, че участника е запознат със специфичните 

особености на улиците, които ще се рехабилитират.  

4.1.2.За Компонента Б „Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“, за всяко едно препятствие е 

описано реално действие за превенция и такова за преодоляване на последствията – 

въвеждане на подходяща ВОБД, Няма да се използват площадки и улици за домуване на 

техника, които са в близост до улицата по която се извършват ремонти, Първо ще се 

осигурява достъп до имотите и трайно преминаване по улицата и след това ще се 

правят разрушения и изкопни работи, кръстовищата по които ще се извършва фрезоване 

ще се извършва на два етапа за да не се блокира движението през тях и други действия 

      4.1.3.За действия при отклонение веднага се организира изместване на аварирала 

машина (не се ремонтира на място) или използване сервитута на пътя, извозване на 

строителни отпадъци, осветяване на изкопи, складираните материали се преместват на 

подходящо място, ВОБД се коригира съгласно одобрения проект, като се поставя 

регулировчик и др.   

     4.1.4.За изискване за конкретност участника многократно конкретизира улиците за 

ремонт и населените места. Посочването на р.Мътни вир за ограничение до нея е 

показател за конкретност. 

     4.2.За мярка „Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в 

обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“ предложени са 

обхват и действия за текущо прилагане и действия при констатирани отклонения по 

отношение на Поставяне на информационна табела, Предоставяне на публична 

информация за предстоящи ремонти, Предоставяне на публична информация за мястото 

къде ще е организирана временната база, временни складове и др. 

     4.2.1.За Компонента А (обхват и предмет на мярката) са предложени редица 

възпрепятстващи момента – посочване на информация за жителите на населените места 

по участъка за невъзможност за достъп до имоти чрез използване на информационни 

табели, затруднения при използването на комунални услуги поради липса на 

информираност за тяхното прекъсване), наличие на информационна табела и указания и 

други. От направения анализ се вижда, че направените допуски за обхват на тази мярка 

са правилни.  

    4.2.2.За Компонента Б „Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ за всеки анализ на обхват е 

предложено тази компонента. От нея се вижда, че предложените действия са относими 

към превенцията на мярката. Тук са предложени на видни места ще се поставят 

телефоните на Ръководителя на обекта и другите експерти за да се поддържа постоянна 
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връзка с местното население по тревожещи ги въпроси, в инструктажа ще се набележат 

мерки за обозначаване на значимостта на отделните улици за транспортната свързаност 

на града. Отново е определен достъпа до р.Мътни вир като едно от необходимите 

действия за текущо прилагане на мярката. Ще се използват местните радиа и 

провеждането на общи събрания за информиране на населението При прекъсване на 

комунални услуги веднага ще се информират потърпевшите и какви мерки са взети. 

Посочени са спирките на които ще се поставят съобщения. Ще се използва общинския 

сайт за информиране на населението за предстоящите работи и други дейности. Тези 

дейности са съобразени със значение на града и целогодишното посещение на туристи.  

    4.2.3.Правилно е прилагането за допуснато отклонение – не е информирана 

обществеността. Веднага се прави среща съвместно с общинските власти на която се 

отчита изпълнението и какво предстои за изпълнение. Прилагането на временни рампи 

след сигнал на гражданите също е действие за коригиране на отклонение. При 

регистриране на отклонение (не информиране на населението Ръководителя на обекта 

откоригира тази нередност, като иска съдействие от Община Ихтиман и използване 

сайта на общината. 

    4.2.4.По отношение на изискването за конкретна насоченост, участника е цитирал 

многократно улиците за който се отнася където ще прилага конкретната мярка. 

Цитирана е река (Мътни вир), която трябва да се поддържа в достъп. 

 Към тази мярка са разгледани информираност за предстоящи работи за 

премахване на слухове, Липса на информираност за мястото на временния лагер и др. 

Предложените допълнителни мерки с предложение за обхват и текущо прилагане са 

приложими и имат отношение към конкретния обект. Тези мерки са свързани с 

надграждащите условия. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ4) и 

съгласно изискванията на методиката е налице предложение което отговаря на 

минималните изисквания и следва да се приема за изпълнено. 

5. По отношение елемент МЕ.5. Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на 

негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 
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на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

-Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

-Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. 

       5.1.Предложено е описание на мерки за ограничаване на негативното влияние на 

строителния процес върху околна среда. Тук са разгледани трите базови мерки 

изискуеми като минимално необходими за разглеждане. Като цяло е направен анализ 

на възможните рискове за негативно влияние. Посочената политика по опазване на 

околната среда е правилно разгледана с обхват внедряване и оперативен контрол. От 

анализа се вижда, че всички източници на замърсяване могат да бъдат причинени от 

строителната дейност, като за отпадъците е добавено и от битовата дейност. За 

управление на отпадъците описанието е съобразено с ЗУО и местните разпоредби.  

    5.1.1.За мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла и други работни течности от механизацията“ са описани 

анализ и мерки. За  Компонента А (обхват и предмет на мярката), са предложени 

замърсяване от отработени масла, Замърсяване вследствие от неправилно съхранение 

на ГСМ, Замърсяване при зареждане на машините и тяхното обслужване или ремонт и 

др.  

    5.1.2.За всяка една от тях е предложено описание по Компонента Б (текущо 

прилагане и действия при отклонение от изпълнението). Като такива могат да се 

посочат предварителен технически преглед в базата, използване на катализатори, 

работа само с изправни двигатели, недопускане ремонт на обекта, съхраняване на ГСМ 

съгласно нормативите и на подходящо оборудвани места и други.  

    5.1.3.При регистриране на отклонение са предложени действия по използване на 

попиващи препарати (пясък, дървесни трици и др.).  

 Същият подход е предложен и при употреба на химически вещества. 

   5.2.За Мярка „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката“ е направен анализ на възможните предпоставки за замърсяване. Този анализ 

е основа за показване на обхвата на мярката.  

    5.2.1.За обхват могат да се посочат прах при изпълнение на СМР (разваляне на 

бордюри, фрезоване изкопи и др.), движение на автомобили, отработени газове от 

строителна механизация и автотранспорт, дейност по транспортиране на строителни 
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отпадъци, оросяване на пътя, движение на товарни автомобили само по определени 

маршрути с допустима скорост и др.  

     5.2.2.За Компонента Б „Текущо прилагане и действия при отклонения“ е предложено 

измерване на запрашеността, почистване на гумите на самосвалите, използване на 

водоноска за овлажняване на пътя, измиване на гуми и трасета от пътя, изгасяне на 

двигатели при престой, рязане на бордюри и тротоарни плочи само с специална 

машина, която има овлажнителна система и др.  

     5.2.3.При регистриране на отклонение действията са правилни – подмяна на машини 

с неизправни двигатели, спиране на строителството до пълно обезпрашаване на улицата 

и др. Това е достатъчно да се покрие това изискване на тази мярка.  

     5.3.За Мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство“ са предложени различни обхвати имащи отношение към мярката.  

    5.3.1.Обхвата на мярката е по отношение на различните видове отпадъци генерирани 

по време на строителството – битови и строителни. По този повод е предложен и обхват 

с разделно събиране и извозване на депа или сметища съгласувани с Община Ихтиман. 

Друг обхват е транспортиране на материали, планиране на доставките с подходящ 

транспорт, преработка на отпадъци, разливане на ГСМ, липсата на химически тоалетни 

и др. Посочено е също така и събирането на строителните отпадъци да става по кодове 

съгласно наредбата.  

    5.3.2.В тази връзка са предложени дейности по прилагане, като използване покривала 

за самосвали, отделяне на годните материали за втора употреба, почистване на 

транспортните средства преди да напуснат строителната площадка, отпадъчните 

материали се извозват с запечатани (покрити) контейнери, предотвратяване на доставка 

на сухи смеси, които трябва да се смесват с вода на обекта – генерира прах и найлонови 

или книжни торби и др. В таблица са посочени правилно всяка една работа какви са 

строителните отпадъци които генерира. Съгласно това е направено конкретно 

разпределени за начина на третиране на съответния отпадък и какво е правното 

изискване за това.  

    5.3.3.За дейности при отклонения са предложени своевременно извозване на 

строителните отпадъци, спазване изискванията за обработка съгласно ЗУО и др. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ5) и 

съгласно изискванията указанията за участие и на методиката за оценка е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 
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6. По отношение елемент МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант 

или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията 

 6.1От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи съгласно 

описанието, първите два етапа 6 дни, третия етап 259 дни етап на контролиране 178 

етап на Управление – 178 дни и шести етап – 7 дни етап – 6 дни. Общата 

продължителност е от 180 календарни дни. В графика има посочено начало, край и 

продължителност на всяка една работа. За всяка една работа е посочено броя на 

работниците и вида и броя на машините, които ще изпълняват съответната работа. 

Етапа на подготовка включва всички предвидени и описани дейности. Разчетената 

механизация и работници е достатъчна да изпълни организацията на работната 

площадка и мобилизацията на строителната техника (влекач с товарна платформа). За 

етапа на строителство са посочени всички предвидени в КС работи. Посочените 

ресурси (техника и работници) са самодостатъчни да изпълнят работите в предвидения 

срок. Технологичната последователност описана в предложението е съобразена с 

изискванията на ТС и добрите практики. Асфалтовите работи са съобразени по време с 

изграждане на трошенокаменна основа, бетонови бордюри 15/25 и фрезоване. 

Изграждането на тротоарите е съобразено с изграждането на бордюрите а за работите 

при тяхното изграждане се прави първо изкоп, след това се насипва основата от трошен 

камък, след което се полага битумен разлив и се полага асфалт. Полагането на 

хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация са съобразени съответно с 

полагане на износващ пласт и направата на тротоарите. Описанието на 

взаимообвързаните процеси в техническото предложение отговарят на направените 

разчети. Отделните видове СМР са групирани така, че да има ясна прегледност на 

работите имащи обвързаност или са за един и същи елемент. Разчетите за използваните 

ресурси направени в МЕ.2. отговарят на тези посочени в графика. 

От диаграма на работна ръка (посочена в дни), се вижда че максималния брой 

работници използван на обекта е 29 работника. При направената проверка в 

разпределение на работниците във времето не се констатира несъответствие.  

В диаграма на механизацията показани по видове и брой в различните дни не се 

откри несъответствие. Разчетените машини са достатъчни да изпълнят заложените 

дневни напредъци. 

Видно от констатираните бележки и съгласно изискванията на указанията за 

участие и на методиката за оценка този елемент може да се приеме за изпълнен. 

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката  

Комисията констатира, че по отношение на участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООДне 

се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на 
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Възложителя. Техническото предложения на участника отговаря на минималните 

изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на 

другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие и 

приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти, съобразени с предмета на поръчката, поради което единодушно 

комисията РЕШИ: участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД продължава по-нататъшно 

участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и се допуска до оценка на 

финансовите показатели. 

 

Участник № 2 – „Автомагистрали Хемус“ АД; 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за 

изпълнение на строителството – 161 календарни дни. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на 

изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по 

дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на 

предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството 

 1.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани информация за 

проекта, където са посочени данни от техническа спецификация. Посочени са четири 

етапа през които ще премине реализирането на договора – Етап1 свързан с 

подготвителни работи, Етап2Доставка на строителни материали, оборудване и 

съоръжения, Етап3 свързан с изпълнението на строителството и Етап4 свързан с 

подготовка и предаване на обекта. За всеки един етап са посочени отделните видове 

дейности, които следват да се изпълнят. Направено е описание на технологията за 

изпълнение на основни видове СМР. Посочена е нормативната уредба, която има 
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приложение към поръчката. Представен е план за безопасност и здраве. Комисията 

констатира, следните несъответствия: 

1.1.1.На стр.25 участника е записал, че ще извърши всички необходими действия 

съгласно Наредба 3/31.07.2003г регламентирани за започване на обекта като 

Разрешение за строеж и Заверка на заповедна книга. Такива дейности не са задължение 

на Изпълнителя. Това са дейности на Възложителя и лицето упражняващо Строителен 

надзор. 

1.1.2.На стр.31 за етапа на изпълнение на строителството в част ВОБД е 

записано, че проекта за ВОБД се съгласува с Областно Пътно Управление. Предмета на 

поръчката е рехабилитация на улици в гр.Ихтиман и не трябва да се съгласува с ОПУ 

т.к. те не са страна по договора и собственик на улиците е Община Ихтиман. 

 1.2.В голяма част от предложените технологии може да се направи заключение, 

че са принципни и формални а в някой случаи и неприложими. Например: 

1.2.1. При описание на технологията за изпълнение на отделните видове СМР е 

предложено такива, които са неприемливи. Например за технология за Разваляне на 

стари тротоарни настилки (стр.33) е предвидено всички материали, добити от 

развалянето да се извозват на депо за строителни отпадъци като такива. Съгласно 

добрите практики и изискванията на проекта при развалянето годните за втора 

употреба плочи, трябва да се извозват на предварително уточнено депо за втора 

употреба. За тази цел в КС е разчетена отделна дейност за извозване на годните за 

втора употреба материали – например поз.6 за тротоари на ул.Самуил. 

1.2.2.При описание на технологията за направа на изкопи не обхваща всичките 

видове. По този начин тя е непълна и не показва как ще се изпълняват разчетените 

работи в КС. Например  при изкопа за тротоари е заложено 80% да се изпълнят 

механизирано и 20% ръчно. Съгласно описанието на технологията (стр.33) е посочено, 

че изкопите ще се изпълняват само с багер. 

1.2.3.Предложената технология за полагане на асфалтова смес не обхваща 

технология за полагане на асфалтова смес по тротоарите. 

1.2.4.Не са предложени технологии за изпълнение на всички видове СМР. Няма 

технология за изпълнение на повдигане на ревизионни шахти, двойна повърхностна 

обработка с битум и др. 

1.3. Съгласно изискването на елемента, участника трябва да предложи подход и 

организация на изпълнение на обекта, включващ технология и последователност на 
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извършване на СМР. В изложението няма описана последователност на извършваните 

СМР 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ1) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент МЕ.2. Предложение за организацията на 

обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката с посочена йерархична схема, при което е 

посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани изискванията за 

допустимост на ключовите експерти.  За всеки един експерт са посочени подчиненост и 

субординация. Посочени са отговорности и задължения. В таблица е посочено 

разпределение на ресурсите (механизация и материали) за изпълнение на всяка една 

работа. Посочени са собствените мощности за производство на асфалтови смеси. 

 

 За част от работите комисията констатира следните несъответствия: 

2.1.1.В задълженията на техническия ръководител са записани такива, които са 

задължения на Ръководителя на обекта – докладва за изпълнението на проекта пред 

Възложителя, ще докладва на Възложителя за напредъка на работите и др. Съгласно 

схемата на стр.90, техническия ръководител е подчинен на Ръководителя на обекта и 

следва да докладва на него а не през ниво. Съгласно описанието на субординация 

(йерархия) на комуникацията описана на стр.112 за официална информация ще се 

приема единствено подписаната от Ръководителя на обекта. 

2.1.2.При разпределение на механизацията има непълен комплект, което няма 

позволи да се изпълни описаната технология. Например за поз.3 при реконструкция на 

ул.Самуил свързана с Изкърпване на повредени площи с асфалтова смес е записано, че 

трябва да се прави битумен разлив. Съгласно описаните технологии тези разливи се 

изпълняват с гудронатор. Такава машина не е предвидена. 

2.1.3.Съгласно технологията за полагане на асфалтови смеси при спиране на 

асфалтополагача поради липса на смес, за новото му пускане ще са необходими до 
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машината да има минимум 4 самосвала с асфалтова смес. Това изискване не може да 

бъде изпълнено т.к. в разчетите са предвидени два самосвала.  

2.1.4.За полагането на асфалтова смес за тротоари е предвидено да се използва 

комбиниран багер. В описаните технологии за полагане на асфалтова смес няма 

предвидена такава. 

 2.2.В предложението няма реално разпределение на работници за изпълнение на 

отделните видове СМР. 

 2.3.В таблична форма са описани необходимите материали за изпълнение на 

отделните видове СМР. Констатирани несъответствия 

2.3.1.Несъответствие се регистрира при предвиждането да се използва битумна 

емулсия за изпълнение на първи битумен разлив. Съгласно изискването на ТС 2014 на 

АПИ материала за този разлив е разреден битум Fm 2B2 или Fm 2B3. 

2.3.2.Съгласно технологията за изпълнение за Обработка, почистване и 

запълване на пукнатини ще се използва битумна емулсия а в записаното на стр.99 е 

записано, че ще се използва битум. 

2.3.3.За материали за ОБД- Хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация не са посочени конкретни материали. 

2.3.4.При полагането на плътна асфалтова смес за тротоари не е предвидено 

материал за битумен разлив. 

2.3.5.За Двойна повърхностна обработка на тр.к.н. с битум е разчетено да се 

изпълни с битумна емулсия а не с битум. 

2.3.6.Предложените мощности не могат да бъдат използвани за този обект. 

Посочената Асфалтова база е разположена в землището на с.Скравена, което се намира 

на разстояние от над 110км. Това разстояние няма да позволи асфалтовата смес да се 

транспортира за 45 мин, както е описал в технологията си на стр.52. Посочените други 

две асфалтови бази се намират на по голямо разстояние до обекта. Същото се отнася и 

за бетоновите възли от които ще се доставя бетон. 

  

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ2) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 
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3. По отношение елемент МЕ.3.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, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на начина на 

осъществяване на комуникация с Възложителя, Строителния надзор и Проектанта. 

Посочени са действия за комуникация по отношение на редица въпроси. Предвидено е 

да се използват ежеседмични оперативки за обсъждане на текущи проблеми. Посочена 

е и комуникация между членовете на експертния екип. Предложени са провеждане на 

различни видове срещи в зависимост от въпросите за решаване. 

Предвидени са действия за комуникация при допустими варианти по прекъсване на 

поръчката. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ3) и 

съгласно изискванията на т.6.3.1. и методиката е налице предложение което отговаря на 

минималните изисквания и следва да се приема за изпълнено. 

4. По отношение елемент МЕ.4.Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на заглавия за 

обхват на мерките, където се посочват отделни видове неудобства на местното 

население. Описани са текущо прилагане на мерките и предприемане на действия в 

случай на отклонение.  Предложени са допълнителни мерки. 
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  4.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „ Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между 

крайните точки на пътните отсечки“, участника не е разгледал ясно и съгласно 

методиката.  

4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук единствено е записано че 

се осигурява ВОБД, която се съгласува с КАТ. От това предложение на става ясно кое за 

обхват и кое е предмета на мярката. 

4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката, но има 

и такива които противоречат. Например предвидено е прецизно избиране на обходни 

маршрути. Мярката е за организация на работата без да се прекъсва движението по 

улицата а предвиденото действие е свързано с прекъсване на това движение и 

преминаване по обходи. 

4.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (приложима 

към всеки друг обект) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

4.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 

предстоящи строително-монтажни работи“, участника е посочил обхват, текущо 

прилагане и конкретна насоченост. 

4.3.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук единствено е записано 

името на мярката от която не става ясно какъв е предмета и какво обхваща мярката. 

4.3.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и 

реално биха помогнали за прилагане на мярката 
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4.3.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.3.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (от 

Конкретната насоченост) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ4) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

 

5. По отношение елемент МЕ.5. Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на 

негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

-Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

-Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на направление 

и задачи на екологична защита и мерки за ограничаване на негативно влияние от 

строителния процес. 

 5.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. 
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работни течности от механизацията“, участника е предложил обхват, текущо 

прилагане на мярката и конкретна насоченост. 

5.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук са записано, че обхваща 

мерки за предпазване от замърсяване на околната среда от изтичане на масла и горива. 

Не става ясно кои са тези мерки и как конкретната мярка обхваща други мерки. 

5.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и могат 

да се приемат за превантивно текущо приложение. 

5.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

5.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (конкретна 

насоченост) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

 5.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Намаляване 

запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“, участника е 

разгледал такава мярка. Разгледани са обхват, текущо прилагане и конкретна 

насоченост.  

За обхват е записано намаляване на емисиите на прах. 

Няма посочени действия при отклонение от изпълнението на мярката. 

Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, които да се свържат с конкретни 

действия. 

 5.4.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Управление на 

генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“, участника е 

разгледал такава мярка. В нея е описано за обхват управление, депониране, съхраняване 

и обезвреждане на строителни отпадъци. Като обхват това е достатъчно да се обхване 

изискванията на нормативната база. 
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За текущо прилагане са разгледани тези действия – управление депониране, 

съхраняване и т.н. Посочените мерки за третиране на отпадъците са съобразени с 

наредбата. 

Няма посочени действия при отклонение от изпълнението на мярката. 

Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, като се свържат с конкретни действия. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ5) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

6. По отношение елемент МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант 

или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията 

 6.1. От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи съгласно 

изискването. В началото е показано 1-ви етап с Подписване на Протокол обр.2а на 1-ви 

ден с продължителност 1 ден и от същия този ден с продължителност 10 дни се 

провежда временно строителство и мобилизация. След това започват работите свързани 

с рехабилитацията на улиците. Накрая завършват с извършване на демобилизация и 

подписване на Констативен акт обр.15 на 161-вия ден. В графика има посочено начало, 

край и продължителност на всяка една работа. За всяка една работа е посочено броя на 

работниците и вида и броя на машините, които ще изпълняват съответната работа.За 

строителство са посочени всички предвидени в КС работи. Посочените ресурси 

(техника и работници) в една част са самодостатъчни да изпълнят работите в 

предвидения срок. Общата продължителност е от 161 календарни дни. Технологичната 

последователност за голяма част от работите е спазена. От диаграма на работна ръка 

(посочена за работа в десетдневки) се вижда, че максималния брой работници 

използван на обекта е 57 работника. Има предложена диаграма на механизацията. 

Комисията констатира и несъответствия: 

6.1.1.Диаграма на механизацията е показана по видове машини и брой. По десетдневки 

е направен график за използването на съответната машина, който график не отчита 

реалната заетост на механизацията. Например асфалторазтилач ще необходим съгласно 

графика на механизацията с начало 41-50 ден. Съгласно графика на строителството 

тази машина ще е необходима най-рано на 49-тия ден, което е некоректно.  

Липсата на механизация за отделни видове СМР допълнително показва, че диаграмата 

на механизацията не е вярна. Например за направата на кръпки не е предвиден 

автогудронатор. Предвиден е комбиниран багер за полагане на асфалтови смеси по 

тротоари а съгласно технологията не е предвиден такъв. Съгласно технологията за 

транспортиране на асфалтови смеси за започване на полагане е необходимо при 
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машината да има минимум 4 самосвала. Разчета е направен за два. Съгласно 

технологията за изкоп са необходими грейдер и валяк за уплътняване на земната 

основа. Такива не са предвидени в разчета. 

6.1.2.Диаграмата на работната ръка е показана също по брой работници за десет 

дена, но същата не е коректно съставена. За определени видове СМР (цитирани в 

т.6.1.1.) за които не са посочени работници са некоректни т.к. същите не могат да се 

изпълнят без такива. Това са работи свързани с студено фрезоване, двойна 

повърхностна обработка с битум и др. 

Изпълнението на поръчката е разчетено да се изпълнява при 7-дневна работна седмица. 

При този начин на работа трябва да бъде организирана ротация на работния състав и 

при така  създадена организация ще са необходими повече работници за изпълнение на 

работите за да се спазят изискванията на чл.136 ал.1 от КТ. Това не е отразено в 

обяснителната записка към техническото предложение. 

6.1.3.При определяне на последователност на изпълнение на отделните видове 

СМР в обяснителната записка не е направена. Видно от „стрелките“ показващи 

обвързаността на процесите и работите е налице несъответствие. Например за ул.Кирил 

и Методий Повдигането на ревизионните шахти е обвързано да започне след 

изпълнението на първи битумен разлив. Тези две работи нямат технологична 

обвързаност. Доставката на трошен камък за кръстовища на ул.Архимандрит Генадий 

Ихтимански е свързана с доставката и полагането на трошен камък за рехабилитация на 

уличното платно на същата улица. Технологично тази работа трябва да е обвързана с 

изкопа и извозването на земната маса. 

Липсата на предвидена последователност на изпълнение поставя под въпрос 

качественото изпълнение на работите. 

Видно от констатираните бележки и съгласно изискванията на т.6.3.1. от 

документацията методиката този елемент не може да се приеме за изпълнен. 

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на 

оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено 

тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при 

евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за 

изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно 

съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на 

възложителя. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 
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методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 2 – „Автомагистрали Хемус” АД, гр. София, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с 

фактически аргументи изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква 

„а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

 

 

Участник №3 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за 

изпълнение на строителството – 178 календарни дни. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на 

изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по 

дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на 

предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството 

 1.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани информация за 

проекта, където са посочени данни от техническа спецификация. Посочени са четири 

етапа през които ще премине реализирането на договора – Етап1 свързан с Въвеждане 

на интегрирани системи за управление включващи мерки по ЗБУТ и опазване на 

околна среда, Етап2 Подготвителен етап и мобилизация, Етап3 свързан с изпълнението 

на строителството и Етап4 свързан с Управление и предаване на обекта. Етап5 е за 

времето на гаранционното поддържане. В таблична форма са посочени видовете СМР и 

обемите от работа.  
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Предложени са мерки за осигуряване на безопасността на труда. 

 1.2.В голяма част от предложените технологии може да се направи заключение, 

че са принципни и формални. Предложени са технологии не за всички видове СМР. 

Липсват технологии за студено фрезоване, Рекордиране на ревизионни шахти, 

Разваляне на тротоарна настилка, двойна повърхностна обработка с битум и др. 

1.3.Предложена е последователност на работите в табличен вид. Работите са 

посочени с начало, край и продължителност. Предложена е графа в която е показана 

последователността и връзката на работата с другите работи. Така предложената 

последователност е приемлива и при спазване на технологията за изпълнение ще се 

реализира качествен и в срок обект. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ1) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което отговаря на минималните изисквания и 

следва да се приема за изпълнено. 

 

2. По отношение елемент МЕ.2. Предложение за организацията на 

обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката с посочена йерархична схема, при което е 

посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани техническа 

обезпеченост на екипа с офис оборудване и технически средства. За експертите са 

предложени длъжностни характеристики, като за всеки един са описани задължения и 

отговорност и субординация. В таблична форма са посочени машините, които ще се 

използват за изпълнение на отделните работи.  

 За част от работите комисията констатира следните несъответствия: 

2.1.1.В задълженията на техническия ръководител са записани такива, които не 

са относими към обекта. Това са описание на задължения на стр.65-65 свързани с 

подготовка на документи за участие в търгове. 

2.1.2.При описание на йерархичната зависимост на експертите за всичките е 

записано, че са подчинени на висшестоящите ръководители на дружеството. Не могат 
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да се осъществяват контролни функции на Ръководител обект ако останалите експерти 

на са му подчинени. 

2.1.3.Не е възможно без механизация да се изпълни последния етап – свърза с 

предаване на обекта,  демобилизация на ресурсите и почистване на площадката. 

2.1.4.За направата на асфалтови кръпки има полагане на битумен разлив. 

Участника не е предвидил машина за тази работа. 

 2.2.В предложението в таблична форма има разпределение на работниците по 

отделните видове СМР. При това разпределение се констатираха несъответствия: 

 2.2.1. За студено фрезоване не са предвидени работници. Съгласно добрите 

практики са необходими  работници, които да събират останалия фрезован материал 

при фрезоване  и събиране на материала при изваждане на машината след като е 

приключила фрезоването. 

 2.2.2.За демобилизация на ресурсите, почистване на строителна площадка не са 

предвидени работници. Реално както в етапа на подготовка, така и за този етап са 

нужни работници т.к. дейностите са аналогични. 

 2.3.Няма разпределение на строителните материали, като ресурс. 

Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ2) и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка, както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

 

3. По отношение елемент МЕ.3.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, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на начина на 

осъществяване на комуникация с Възложителя, Строителния надзор и Проектанта. 

Посочени са действия за комуникация по отношение на редица въпроси. Предвидено е 

да се използват ежеседмични оперативки за обсъждане на текущи проблеми. Посочена 

е и комуникация между членовете на експертния екип. Предложени са провеждане на 

различни видове срещи в зависимост от въпросите за решаване. 

Предвидени са действия за комуникация при допустими варианти по прекъсване на 

поръчката. 
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Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент (МЕ3) и 

съгласно изискванията на т.6.3.1. и методиката е налице предложение което отговаря на 

минималните изисквания и следва да се приема за изпълнено. 

 

4. По отношение елемент МЕ.4.Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на заглавия за 

обхват на мерките, където се посочват отделни видове неудобства на местното 

население. Описани са текущо прилагане на мерките и предприемане на действия в 

случай на отклонение.  Предложени са допълнителни мерки. 

  4.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „ Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между 

крайните точки на пътните отсечки“, участника не е разгледал ясно и съгласно 

методиката.  

4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук единствено е записано, че 

се обхваща ВОБД и че строителните работи обхващат целия габарит на улиците, което 

налага затваряне на улицата за определен период. Това условие като обхват противоречи 

на мярката, която е свързана с организация на работата така, че да не се затваря улицата 

като се осигури транспортната свързаност на началото с края на ремонтните работи. 
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4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката, но има 

и такива които противоречат. Например предвидено е строителните работи да се 

изпълнят с възможност за затваряне на улицата, Предупреждаване за затваряне на 

улицата като по-рано се уведомят гражданите.  Мярката е за организация на работата 

без да се прекъсва движението по улицата а предвиденото действие е свързано с 

прекъсване на това движение и преминаване по обходи. 

4.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (приложима 

към всеки друг обект) и не показва нищо конкретно свързано с този обект. 

4.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 

предстоящи строително-монтажни работи“, участника е посочил обхват и текущо 

прилагане  

4.3.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук е записано, че участника 

ще информира местното население. Т.к. дейността е свързана с комфорта на хората. Не 

става ясно кое е обхват и кое предмет на мярката. 

4.3.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и 

реално биха помогнали за прилагане на мярката 

4.3.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

4.3.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (използване 
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сайта на Община Ихтиман) и не показва нищо конкретно свързано с този обект, т.к. 

Мерките са приложими към всяка община.. 

 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ4) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

 

5. По отношение елемент МЕ.5. Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на 

негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

-Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

-Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

-Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на направление 

и задачи на екологична защита и мерки за ограничаване на негативно влияние от 

строителния процес. 

 5.2.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. 

работни течности от механизацията“, участника е предложил обхват, текущо 

прилагане на мярката и действия при отклонение. 

5.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан за Компонент А 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук са записано, че обхваща 

дейности за предпазване от замърсяване на околната среда от изтичане на масла и 

горива и др.   Тези дейност са свързани с разпръсване на тази замърсители. 
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5.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б Текущо 

прилагане на мярката. Направените предложения имат отношение към мярката и могат 

да се приемат за превантивно текущо приложение. 

5.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описан за Компонент Б 

Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Такова не е предложено.   

5.2.4.Съгласно изискванията Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Информацията използвана за покриване на този елемент е с общ характер (посочено е 

място за временна база до ул.Самуил). Може да се приеме, че покрива това изискване. 

 

 5.3.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Намаляване 

запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“, участника е 

разгледал такава мярка. Разгледани са обхват, текущо прилагане и конкретна 

насоченост.  

За обхват е записано, че ще се вземат мерки за намаляване на запрашеността. Реално 

това не е обхват.  

За текущо прилагане са описани дейности свързани с превантивната дейност. Същите 

са реално приложими и биха довели до положителен ефект. 

Няма посочени действия при отклонение от изпълнението на мярката. 

Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, които да се свържат с конкретни 

действия с изключение, че е на обект в гр.Ихтиман. 

 5.4.По отношение на изискването за дефинираната мярка „Управление на 

генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“, участника е 

разгледал такава мярка. В нея е описано за третиране и управление на отпадъци 

съгласно чл.8 (1) от ЗУО. Като обхват това не е достатъчно да се обхване изискванията 

на елемента.. 

За текущо прилагане са разгледани тези действия – са предложени кодове за асфалт, 

бетон и почви които подлежат на разчистване; това не е достатъчно за текущо 

прилагане. Няма и действия при регистриране на отклонение. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

Описанието е общо и като такова може да бъде прилагано към всеки обект. Няма 

посочване на конкретни особености на обекта, като се свържат с конкретни действия. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент (МЕ5) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което не 

отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

 

6. По отношение елемент МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант 

или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията 

  

 6.1От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи съгласно 

описанието. Общата продължителност е от 178 календарни дни. В графика има 

посочено начало, край и продължителност на всяка една работа. За всяка една работа е 

посочено броя на работниците и вида и броя на машините, които ще изпълняват 

съответната работа. Етапа на подготовка не са посочени работи. Разчетената 

механизация и работници е достатъчна да изпълни организацията на работната 

площадка и мобилизацията на строителната техника (влекач с товарна платформа). За 

етапа на строителство са посочени всички предвидени в КС работи. Посочените 

ресурси (техника и работници) са самодостатъчни да изпълнят работите в предвидения 

срок. Технологичната последователност описана в предложението е съобразена с 

изискванията на ТС и добрите практики. Асфалтовите работи са съобразени по време с 

изграждане на трошенокаменна основа, бетонови бордюри 15/25, повдигане на 

ревизионните шахти и фрезоване. Изграждането на тротоарите е съобразено с 

изграждането на бордюрите а за работите при тяхното изграждане се прави първо 

изкоп, след това се насипва основата от трошен камък, след което се полага битумен 

разлив и се полага асфалт. Полагането на хоризонталната маркировка и вертикалната 

сигнализация са съобразени съответно с полагане на износващ пласт и направата на 

тротоарите. Описанието на взаимообвързаните процеси в техническото предложение 

отговарят на направените разчети. Отделните видове СМР са групирани така, че да има 

ясна прегледност на работите имащи обвързаност или са за един и същи елемент. 

Разчетите за използваните ресурси направени в МЕ.2. отговарят на тези посочени в 

графика. 

От диаграма на работна ръка (посочена в дни), се вижда че максималния брой 

работници използван на обекта е 71 работника. При направената проверка в 

разпределение на работниците във времето не се констатира несъответствие.  

В диаграма на механизацията показани по видове и брой в различните дни не се 

откри несъответствие. Разчетените машини са условно достатъчни да изпълнят 
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заложените дневни напредъци. Липсва машина за полагане на битумен разлив при 

направа на кръпките. 

Видно от констатираните несъществени бележки и съгласно изискванията на 

указанията за участие и на методиката за оценка този елемент може да се приеме за 

изпълнен. 

 

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на 

оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено 

тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при 

евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за 

изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно 

съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на 

възложителя. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 

методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 3 – „ПСК Пътстрой” ЕООД, гр. Стара Загора, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с 

фактически аргументи изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква 

„а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

 

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно реши до 
оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне 
следните участници: 

Участник № 1 –„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 
 

Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите „оптимално 

съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за годност, 

икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на 

комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение 

качество/цена”. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 
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индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

Показател  

Максимално 

възможен брой 

точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 50 

Ценово предложение (Цп)  50 

 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки. 

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки 

участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по 

скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническата 

спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в 

документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На 

оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните 

изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на 

другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 

участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице 

някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. 

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко 

следните изискуеми елементи:  

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта 
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следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на 

участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като 

е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд в строителството.  

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят 

основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки 

ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и 

предварително обявените условия на възложителя. 

МЕ.3. 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, включително при 

допустимите варианти по прекъсването и. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 

са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните 

два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния 

процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др.работни течности от механизацията; 
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• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; 

• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), 

работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на 

строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на 

договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване 

правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на 

качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график 

трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 

е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на 

възложителя.  

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се 

представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото 

представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на 

възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния 

график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на 

техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена 

поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото 

предложение. 

 

ВАЖНО!  

Участник се отстранява от процедурата: 

1. Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на 

поръчката; 

3. Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между 

елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение; 

 

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално 

поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 

елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.  
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Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) Конкретна 

оценка, 

точки 

Техническото предложение отговоря на минимално поставените 

изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира 

навременното и спрямо минималните изисквания на техническата 

спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може 

да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто 

формално включване или поставяне на текстове) на никое от 

определените от възложителя надграждащи условия 

30,00 точки 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

35,00 точки 
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идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

40,00 точки 
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изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

45,00 точки 
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изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 
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негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

50,00 точки 
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лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 

 

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото 

няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на 

поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, 

надграждащи техническото предложение“ е констатирано  наличие на външни признаци 

за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на 

предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не  допринася за качеството на 

изпълнението. 

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното  

предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно 

условие бъдат открити  такива пропуски и/или несъответствия, които  от една страна не 

могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната 

технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга 

страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не 

позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението. 
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Важно! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде 

отчетено условието като надграждащо техническото предложение. 

 

Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА” (Тп) - 50 точки.  

Мотиви: 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични 

следните ЧЕТИРИ НАДГРАЖДАЩИ УСЛОВИЯ: 

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните 

с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни 

задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на 

задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за 

изпълнение. 

За първо надграждащо условие, за всяка задача са посочени ключови моменти 

при изпълнение на строителството свързано с качественото реализиране. Същите са 

представени в табличен вид като за всяка задача са посочени Ключови моменти, 

персонал за изпълнение на дейностите, функции и отговорности на персонала, както и 

необходими ресурси – материали, механизация и изпълнителски състав. Ключовите 

моменти са свързани с критичните работи и като цяло критичния път за изпълнение на 

графика. Разчетите от механизация, работна ръка и строителни материали са правилно 

организирани. Предложеното разделение на отговорността на отделните експерти ще 

помогне за навреме изпълнени дейности с необходимото качество. Посочения екип за 

изпълнение с оборудването в него е за всяка работа конкретно. Ключовите моменти са 

разгледани за критични работи и в шестте етапа за изпълнение на поръчката. 

Посочените изходни данни и фактори, които са от съществено значение за качеството и 

навременното изпълнение на работите са достатъчно подробно описани. Въз основа на 

тях планираните ресурси и отговорности дават основание, че тези моменти ще бъдат 

преминати без затруднения.  
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2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 

мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 

вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, които освен да 

гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на 

приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, 

обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. 

За второто условие може да се извлече информация от описанието започващо на стр.16. 

От там се вижда каква е вътрешната организация на екипа. Предложените действия са 

по отношение на контрола на изпълняваните работи. Разгледани са различни мерки, 

действия на персонала за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Тук са 

разгледани политика по качеството, План за осигуряване на качеството и др. Разписани 

са конкретно какви са задълженията и отговорностите на отделните експерти по 

отношение на контрола на качеството. Същите са съобразени с функционалните 

характеристики на отделните експерти. Посочени са какви ще са действията и на 

изпълнителския състав и механизаторите при изпълнение на планираните мерки за 

качествено изпълнение на СМР.  

На стр.18 е посочено Действия на персонала за контрол при осъществяване на 

вътрешен контрол. Тук са посочени два етапа с по три нива на контрол който се 

осъществява от различните участници в строителния процес и от отделните експерти. 

Входящия контрол е описан по отношение на строителните материали, които ще се 

влагат по време на строителството. Текущ контрол, Предварителен контрол и други са 

едни от начините на осъществяване на конкретен контрол върху изпълняваните СМР. 

Правилно са определени отговорниците за осъществяване на този контрол.  

Правилно са разгледани и действия на участника при регистриране на отклонение от 

нормативните изисквания. Като цяло коригиращите действия са за сметка на 

изпълнителя. 

По отношение на вътрешния контрол (започващ на стр.19) се вижда, че участника 

описва действия за организиране н контрол на качеството на извършваните работи. 

Отново е описан текущ и краен контрол, като за всеки е посочен обхват. Основния 

начин за контрол е записан, че се осъществява чрез геодезически замервани и направа 

на лабораторни тестове и изпитвания. Посочените отговорници са съобразени с 

функционалните изисквания за длъжността.  

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 
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поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 

поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 

е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

За третото надграждащо условие са описани допълнителни мерки с описание на 

обхват и текущо прилагане и действие при отклонение по отношение на социални 

характеристики. Това са достъп до комунални услуги. При тази мярка за обхват и 

предмет са посочени затруднения при достъп до вода, ток, интернет, сметоизвозване и 

др. 

За текущо прилагане конкретно за улиците в гр.Ихтиман са набелязани места 

където да се преместят контейнери за битови отпадъци, свързване с доставчика на 

интернет и др.  

При случай на отклонение са предвидени конкретни действия. Например при 

прекъсване на водоснабдяването участника ще поддържа на склад бързи връзки и тръби 

с подходящ диаметър. При авария ще съдейства на екип на ВиК с изкопна техника и 

части. Всички действия са определени за улиците на гр.Ихтиман 

Друга мярка е увеличаване на запрашеност, шум и вибрация. За обхват са 

посочени конкретни видове СМР, механизация и използване на виброуплътнителни 

машини – валяци.За текущо прилагане се описва спазване на определеното работно 

време, като машините по време на почивка ще се изгасят. За действие при отклонение 

са посочени конкретни такива за различните случаи. Например при увеличаване на 

запрашеността ще се започне улицата да се оросява. 

За останалите допълнителни мерки подхода е същият. Посочените обхват, 

предмет, текущо прилагане и действие при отклонение са съобразени със спецификата 

на улиците.  

От описанието се вижда, че предложените допълнителни мерки са от значение за 

подобряване на комфорта на населението по време на ремонта. Изпълнени са 

изискванията за обхват и текущо прилагане и действия при отклонение. 

 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните 

от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната 

среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата 

на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 
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да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата 

и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ 

Четвъртото надграждащо условие свързано с опазване на околна среда и 

описание на екологични характеристики. Като допълнителни мерки са дефинирани 

„Опазване на водите“, „Недопускане на възможността за замърсяване на почвата“ и др. 

Обхвата е съобразен с конкретния обект. Това са дейности свързани с премахване на 

растителност описана в строителните работи, при направата на изкопи за основа и 

тротоари и при разчистване и осигуряване на подходящо място за временен лагер както 

и такива свързани с ремонта на машините. Замърсяването е разгледано и с обхват от 

депониране на неподходящи места на отпадъци и земни маси от изкопите и разваляне 

на тротоари и асфалтови настилки и замърсяване на р.Мътни вир.  

За действията по компонента Б за текущо прилагане може да се каже, че е правилен. 

Действия като ремонти на машините само при специализирани за целта места, 

ограничаване на достъп до места в които гнездят птици, сваляне до минимум помощни 

терени, използване на химически тоалетни. В обсега на улиците е район в който няма 

защитени обекти от Закон за биологичното разнообразие. Депата за отпадъци в близост 

до Ихтиман са защитени. Този участъци ще бъде в инструктажите за забранени 

територии. Обърнато е внимание на възможността за замърсяване на водите на р. 

Мътни вир и какви ще са действията за недопускане. За замърсяването на почвите е от 

гледна точка на изхвърляне на течни отпадъци и ГСМ. Посочените действия с подмяна 

на хумусен слой и недопускане на движение на строителни машини извън участъците 

за ремонт. Ще се ограничи и безразборното използване на вода за миене на машини и 

ще се коригира тяхното отточване.  

При регистриране на отклонение ще се вземат мерки за премахване на 

нерегламентирано сметище, както и възстановяване на флората, фауната и почвата, 

такива каквито са били преди. Ще се променят маршрути за движение при 

регистриране на замърсяване. 

Конкретно са посочени улиците за които ще се изпълняват СМР. 

 При това описание и съгласно методиката се приемат четирите 

надграждащи условия за изпълнени. При тези условие е налице цялостно 

техническо предложение отговарящо на методиката за 50т. 

Комисията насрочи следващо заседание на 20.01.2020г. (понеделник) от 10:00 ч. 

в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска 
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администрация Ихтиман на което заседание, ще бъдат отворени и оповестени ценовите 

предложения на допуснатите участници. На основание чл.57, ал.3 се задължава 

председателя на комисията да направи публично обявление за отварянето на ценовите 

оферти на „Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка, който 

представлява обособена част от електронна страница на община Ихтиман и за който е 

осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на 

пълномощното. 

 Комисията приключи своята работа отразена в протокол №2 на 14.01.2020 г. В 

работата си отразена в протокол №2, комисията е заседавала на няколко закрити 

заседания, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, 

всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

На 20.10.2019 год. от 10.00ч.,на открито публично заседание в Община Ихтиман, 

гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска администрация 

Ихтиман – четвърти етаж, се събра комисията в същият състав и продължи своята 

работа по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници: 

 

На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти не присъстваха 

представители на участниците, не присъстваха и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, 

ал. 1 от ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не 

отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. 

В съответствие с разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и 

оповестяването на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите 

от оценяването на офертите по другите показатели.  

Комисията констатира, че плика на допуснатият до тази фаза на процедурата 

участник, съдържащ ценовите предложения е запечатан с ненарушена цялост, 

подписани от трима от членовете на комисията. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатият участник. 
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Комисията пристъпи към преглед на предложените от участника ценови оферти 

за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията констатира 

следното: 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ се 

съдържа „Ценово предложение” - по образец от документацията за участие, ведно с 

количествено – стойностна сметка, подписани и подпечатани. 

1 / Участникът е предложил цена за изпълнение предмета на поръчката, без ДДС 

в размер на 1 048 847. 35 лв. 

В посочената обща цена, се включва изпълнението на следните дейности: 

„Изпълнение на СМР на проект:  

„Реконструкция и рехабилитация на 

уличнатамрежа в гр. Ихтиман, 

общинаИхтиман. 

Цена в лв. Без вкл. ДДС 

Заобект №1 – Реконструкция и 

рехабилитация на уличнамрежа на ул. 

„Самуил“. 

597 797.01 лв. 

Заподобект №1 Реконструкция и 

рехабилитация на тротоари на ул. „Самуил“. 

175 703.45 лв. 

Заобект №2 – Реконструкция и 

рехабилитация на уличнамрежа на ул. 

„АрхимандритГригорийИхтимански“. 

104 184.71 лв. 

Заподобект №2 Реконструкция и 

рехабилитация на тротоари на ул. 

„АрхимандритГригорийИхтимански“. 

28 110.72 лв. 

Заобект №3 – Реконструкция и 

рехабилитация на уличнамрежа на ул. 

„Кирил и Методий“. 

112 628.49 лв. 

Заподобект №3 Реконструкция и 

рехабилитация на тротоари на ул. „Кирил и 

Методий“ 

30 422.97 лв. 
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      2/ непредвидени разходи в размер на: 25 172.34 лева без ДДС. 

       

 

 

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

Комисията констатира, че участника е спазил изискването на възложителя да не 

се предлага цена, по-висока от прогнозната стойност по обществената поръчка, както и 

да не се предлагат цени по високо от прогнозната стойност за отделните дейности. 

Във връзка с евентуалното прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

комисията обръща внимание, че тъй като до етапа на разглеждане на ценовите 

предложения е допуснат един участник, на практика, разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП е неприложима, тъй като не може да се формира „средна стойност на съответните 

предложения в останалите оферти”. 

Комисията продължи своята работа, като направи оценка на допуснатата до 

оценяване оферта, както следва:  

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по 

финансовият показател, съгласно методиката. 

 

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка.Максимален брой точки по 

показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 

формулата:  

 

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където  

 

Цi е предложената обща цена за СМР без включени непредвидени разходи, в 

лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е минималната предложена обща цена за СМР без включени непредвидени 

разходи, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници. 

Цп е оценката по показателя. 
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Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на 

база предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на 

поръчката без включени непредвидени разходи. 

Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, 

комисията определи точките на участниците по показателя П2, както следва: 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  50.00 точки. 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от 

методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от 

участниците и класирането им. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, 

както следва: 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

Показател  

Максимално 

възможен брой 

точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 50 

Ценово предложение (Цп)  50 

 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

 

Участник №1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

(КО) = 50 + 50 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 

1 от ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния 

начин: 

1-во място -Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

 

Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове. 

 

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 20.01.2020г. Настоящата 

комисия при своята работа отразена в настоящия протокол №3, проведе едно открито и 

едно закрито заседания. 

Предвид крайните резултати, комисията предлага на Възложителя са сключи 

договор с класираният на първо място участник, както следва: 

Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

Настоящият протокол е съставен на 20.01.2020г. в един оригинален екземпляр и 

заедно с Протокол № 1 започнат на  12.09.2019г. и завършен на 04.10.2019г., Протокол 

№ 2 започнат на 13.11.2019г. и завършен на 14.01.2020г. и Протокол № 3 от 

20.01.2020г. се предават на Възложителя за утвърждаване. 

 

Председател:……………П*……………….. 

Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

  

Членове:  

 

 

1. …………… П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист.  

 

 

2. ……………… П*…………………… 

Инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

 

3. ……………….П*……………………… 

                    Мариян Минков – взел участие в работата на комисията от 

проведено открито заседание по Протокол №1 на 12.09.2019г.   

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2от ЗЗЛД. 


