
 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 отППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, за участие  в  процедура  за възлагане  на обществена  

поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и 

реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор 

BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. 

 

 

На 20.09.2019г год., в 11:00 часа в Заседателната зала на община Грамада се събра 

комисията за разглеждане и оценка на получените оферти в обществената поръчка по 

реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект 

"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен 

договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г., назначена със Заповед 

№209/20.09.2019 г. на кмета на община Грамада в състав: 

Председател: Станислава Людмилова –правоспособен юрист 

Членове:    

1.инж. Иво Гаджов – магистър, Транспортно строителство и съоръжения 

2. инж. агр. Ирена Димитрова - на длъжност: Директор Обща администрация към 

Община Грамада 

3. Десислава Станкова- на длъжност: главен специалист към община Грамада 

4.Юлия Илиева - на длъжност ИД Гл.счетоводител в Община Грамада. 

 

Комисията констатира, че с уведомление налично на сайта на Община Грамада е 

отсрочено заседанието на комисията от 17.09.2019г. на 20.09.2019г. поради 

невъзможност за формиране на комисията в пълния й състав по обективни причини.  

 Комисията започна работа след като председателят, на основание чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП, получи срещу подпис постъпилите оферти за участие в обществената поръчка, 

заедно с Регистър на участниците, за което се състави протокол по смисъла на същата 

разпоредба.  

След запознаване с регистъра на участниците в процедурата се констатира, че до 

крайният срок за получаване на оферти за участие в настоящата процедура (17:00 часа 

на 16.09.2019 г.) в деловодството на Община Грамада са постъпили оферти от 3-ма 

/трима/ участника, както следва: 

1. „БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД – офертата е постъпила на 13.09.2019г. в 15,42 

ч.  

2. „ПСТ Видин“ ЕООД – офертата е постъпила на 16.09.2019г. в 15,22ч. 



3. „БКС-Бъдинстрой“ АД гр.Видин – офертата е постъпила на 16.09.2019г. в 15,32  

ч. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103 от ЗОП и след 

известяването на фирмите – участници в процедурата от Председателя на комисията, 

назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на 

изискванията съгласно текста на чл .103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП 

В изпълнение на поставената задача на 20.09.2019 г. от 11:00 часа, Комисията 

започна публичното заседание по отваряне на офертите.  

Заседанието се проведе в присъствието на следните представители на участниците: 

1. инж.Катя Иванова Славкова, упълномощен представител на участника „ПСТ 

Видин“ ЕООД. 

 

По време на заседанието, Комисията отвори офертите по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на община Грамада, като извърши следните действия:  

1. Преди отваряне на всяка опаковка, Комисията извърши проверка за наличието 

на изискуемата от Възложителя информация, която следва да бъде вписана върху плика 

с предложението на всеки участник. Комисията провери за наличието на: наименование 

на участника включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за 

кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес и наименование на 

обществената поръчка. 

2. След отваряне на опаковката на всеки участник, Комисията оповести 

съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

3. След извършване на оповестяването и проверката по т.1 и по т.2 по отношение 

на офертата на участника, чиято оферта се отваря, трима от членовете на Комисията 

подписваха приложените Техническо предложение и плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на съответния участник. От страна на присъстващия представител на 

участник след покана,упълномощеният представител на „ПСТ Видин“ ЕООД заяви, че 

ще подпише пликовете с предлагани ценови параметри на останалите участници, като 

не желае да  подписва техническото предложение на останалите участници. 

 

При отваряне на подадените оферти, Комисията констатира:  

1.Офертата на участника „БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка. Посочени са наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката. 

Комисията на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

Комисията при извършването на тези действия установи, че опаковката на 

офертата съдържа документи в отделен класьор и  един отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, като плика с предлагани ценови 

параметри бе подписан и от представителя на участника „ПСТ Видин“ ЕООД. 

 



2. Офертата на участника „ПСТ Видин“ ЕООД е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка. Посочени са наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката. 

Комисията на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

Комисията установи, че опаковката на офертата съдържа документи и  един 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

3.Офертата на участника „БКС-Бъдинстрой“ АД гр.Видин е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка. Посочени са наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката. 

Комисията на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

Комисията установи, че опаковката на офертата съдържа документи и  един 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, като плика с предлагани ценови 

параметри бе подписан и от представителя на „ПСТ Видин“ ЕООД 

 

След извършване на действията по чл.54, ал. 3-5 от ППЗОП, комисията 

приключи публичната част и на основание чл. 54, ал.6 от ППЗОП закри 

заседанието на 20.09.2019г. в  13:00 часа. 
 

Комисията продължи работата си в закрити заседания, като пристъпи към 

подробно разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от 

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

поставени от възложителя.  

При прегледа комисията установи следното: 

I. За участника „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД  – комисията направи справка в 

търговския регистър по отношение на вписаните в офертата административни данни на 

участника, при което установи съответствие.  

При прегледа на представените документи, комисията установи следното:  

Представени са: 

1. Опис на документите по образец. 

2. Цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за участника „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД на електронен носител и на 

хартиен носител. 

Комисията извърши справка в Централния професионален регистър на строителя 

и установи, че дружеството е вписано и притежава удостоверение и валиден талон за 

изпълнение на строежи втора група, от втора до четвърта категория. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и участникът отговаря на поставените от 



възложителя критерии за подбор, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти втора 

група, от втора до четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене 

на Централния професионален регистър на строителя.  

Икономическо и финансово състояние 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Технически и професионални способности 

1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN 

ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“. 

3.Участникът прилага стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт 

EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“. 

С оглед на горното Комисията единодушно реши, че допуска участника и 

следва да разгледа офертата на участника и да провери за съответствието на 

предложението му с предварително обявените условия на основание чл.56, ал.2 от 

ППЗОП. 

 

II. За участника„ПСТ Видин“ ЕООД – комисията направи справка в търговския 

регистър по отношение на вписаните в офертата административни данни на участника, 

при което установи съответствие.  

При прегледа на представените документи, комисията установи следното:  

Представени са: 

1. Опис на представените документи по образец. 

2. Цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за участника „ПСТ Видин“ ЕООД на електронен носител и на хартиен 

носител. 

Комисията извърши справка в Централния професионален регистър на строителя 

и установи, че дружеството е вписано и притежава удостоверение и валиден талон за 

изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта категория. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и участникът отговаря на поставените от 

възложителя критерии за подбор, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти Втора  

група, от първа до четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене 

на Централния професионален регистър на строителя.  

Икономическо и финансово състояние 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 



Технически и професионални способности 

1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN 

ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“. 

3.Участникът прилага стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт 

EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“. 

С оглед на горното Комисията единодушно реши, че допуска участника и 

следва да разгледа офертата на участника и да провери за съответствието на 

предложението му с предварително обявените условия на основание чл.56, ал.2 от 

ППЗОП. 

 

III. За участника „БКС-Бъдинстрой“ АД – комисията направи справка в 

търговския регистър по отношение на вписаните в офертата административни данни на 

участника, при което установи съответствие.  

При прегледа на представените документи, комисията установи следното:  

Представени са: 

1. Опис на документите по образец. 

2. Цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за участника „БКС-Бъдинстрой“ АД на електронен носител и на хартиен 

носител. 

Комисията извърши справка в Централния професионален регистър на строителя 

и установи, че дружеството е вписано и притежава удостоверение и валиден талон за 

изпълнение на строежи втора група, трета и четвърта категория. 

 Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и участникът отговаря на поставените от 

възложителя критерии за подбор, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти Втора  

група, от трета и четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене 

на Централния професионален регистър на строителя.  

Икономическо и финансово състояние 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Технически и професионални способности 

1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN 

ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“. 

3.Участникът прилага стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт 

EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“. 

С оглед на горното Комисията единодушно реши, че допуска участника и 

следва да разгледа офертата на участника и да провери за съответствието на 

предложението му с предварително обявените условия на основание чл.56, ал.2 от 

ППЗОП. 

 



Комисията не установи липси, непълноти и несъответствие на информацията, 

поради което и с аргумент от чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол не следва да 

бъде изпращан до участниците и не следва да бъде публикуван в профила на купувача. 

 

Комисията на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на участниците, за които взе решение по-горе, както следва: 

 

1. „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД 

Участникът e представил: 
1. Техническо предложение. 

2.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

труд. 

3.Линеен график – за подобекти: 

-"Рехабилитация и реконструкция на улица Петко Стоевски  от о.т.385 до о.т. 141 

в гр. Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 425 в 

гр. Грамада; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Трайчо Костов от о.т.262 до о.т. 193 в 

гр. Грамада; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Странджа от о.т.275 до о.т. 258 в гр. 

Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Стамболийски от о.т.252 

до о.т. 254 в гр. Грамада" 

3.Диаграма на работната ръка по отделните видове СМР (графична част) за 

подобекти: 

-"Рехабилитация и реконструкция на улица Петко Стоевски  от о.т.385 до о.т. 141 

в гр. Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 425 в 

гр. Грамада; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Трайчо Костов от о.т.262 до о.т. 193 в 

гр. Грамада; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Странджа от о.т.275 до о.т. 258 в гр. 

Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Стамболийски от о.т.252 

до о.т. 254 в гр. Грамада" 

4. Диаграма на работната ръка за предложения срок за изпълнение (графична част) 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните 

условия: 

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи 

нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката. 

2.Предлага гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения, както следва: 

-за улично платно – 2 години;  

-за тротоарна настилка – 2 години,  



които започват да текът от датата на подписване на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). 

Комисията установи, че предложените от участника гаранционни срокове са в 

съответствие с посочените в чл.20, ал.4 на Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

3.Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 

към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството). 

4.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 

работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 

бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и 

проекта.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи. 

7.Предлага срок за изпълнение на поръчката 6 (шест) месеца, който започва от 

датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

8. Участникът посочил предлагания от него екип, който ще бъде ангажиран при 

изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална 

квалификация, както следва:  

8.1.Ръководител екип: участникът е предложил за ръководител екип, експерт, 

магистър - инженер, специалност „Транспортно строителство“(диплом 

№0925/12.04.2012 г.) от ВТУ „Тодор Каблешков“със следната професионална 

компетентност: ръководител обект „Възстановяване и рехабилитация на общинска 

пътна мрежа, възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и 

съоръжения на територията на Община Тополовград, по обособена позиция: Обособена 

позиция №1: „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община 

Тополовград“(втора  група, трета категория, Удостоверение №808 от 05.09.2019 г. на 

община Тополовград); обект „СМР за възстановяване на улични настилки по ул. 

„Бадама”, ул ”Тодор Каблешков’ и ул. ”Чаталджа”, вкл. подходите към тях, в 

гр.Тополовград“ (втора група, четвърта категория, Удостоверение №807/05.09.2019 г. 

на Община Тополовград ); обект „Рехабилитация на обекти от общинската пътна мрежа 

на община Минерални бани“ ( втора група, трета категория, Удостоверение 

№4016/05.09.2019 г. на община Минерални бани). 



Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  

професионална компетентност, по отношение на инж.Биляна Драгнева, 

предложена за Ръководител на обект, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя 

и професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Ръководител на обект” при изпълнението на  2 обекта втора група, трета категория, 1 

обектот втора група, четвърта  категория.  

8.2. Геодезист: Участникът е предложил експерт „геодезист”- магистър –инженер 

(дипл. №33968/2003 г от УАСГ), със следната професионална компетентност:  обект 

„Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа, възстановяване и 

реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения на територията на 

Община Тополовград, по обособена позиция: Обособена позиция №1: „Възстановяване 

и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Тополовград“ (втора група, трета 

категория, Удостоверение от Община Тополовград № 808 от 05.09.2019 г.); обект „СМР 

за възстановяване на улични настилки по ул. „Бадама”, ул ”Тодор Каблешков’ и ул. 

”Чаталджа”, вкл подходите към тях, в гр.Тополовград“(втора група, четвърта категория, 

Удостоверение от Община Тополовград №807/05.09.2019 г.); обект „Рехабилитация на 

обекти от общинската пътна мрежа на община Минерални бани“  (втора група, трета 

категория , Удостоверение от община Минерални бани №4016/05.09.2019 г.). 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  

професионална компетентност, по отношение на инж.Милен Зафиров, предложен 

за „Геодезист”, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя 

и професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Геодезист” при изпълнението на  2 обекта втора група, трета категория, 1 обектот втора 

група, четвърта  категория.  

8.3.Технически ръководител: Участникът е предложил експерт, притежаващ 

образователна степен – магистър – инженер „Транспортно строителство” (диплом 

№1545/01.04.2017 г.от ВТУ „Тодор Каблешков”), със следната професионална 

компетентност: технически ръководител  на обект „Възстановяване и рехабилитация на 

общинска пътна мрежа, възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, 

улици и съоръжения на територията на Община Тополовград, по обособена позиция: 

Обособена позиция №1: „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в 

община Тополовград“(втора група, трета категория, Удостоверение №808 от 05.09.2019 

г.); обект „СМР за възстановяване на улични настилки по ул. „Бадама”, ул ”Тодор 

Каблешков’ и ул. ”Чаталджа”, вкл подходите към тях, в гр.Тополовград“ (втора група, 

четвърта категория, Удостоверение №807 от 05.09.2019г. на Община Тополовград); 

обект „Рехабилитация на обекти от общинската пътна мрежа на община Минерални 

бани“ (втора група, трета категория, Удостоверение №4016/05.09.2019 г. на община 

Минерални бани). 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  



професионална компетентност, по отношение на инж. Борислав Кочев, 

предложен за Технически ръководител, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства, че отговаря на 

изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС, че има придобита образователно – 

квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Технически ръководител” при изпълнението на  2 обекта втора група, трета категория, 

1 обектот втора група, четвърта  категория.  

8.4.Специалист – контрол на качеството: Участникът е предложил експерт, 

притежаващ образователна степен – магистър – инженер „Строителство на сгради и 

съоръжения”, специализация „Конструкции” (диплом №42066 от УАСГ, гр. София), 

Удостоверение №130/20.06.2018 г. за осъществяване на контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания  за безопасност, валидно до 20.06.2020 г., на 

трудово правоотношение с участника съгласно трудов договор  №159/03.05.2019 г. 

(представено е копие от трудов договор) и със следната професионална компетентност: 

специалист – контрол на качеството наобект „Възстановяване и рехабилитация на 

общинска пътна мрежа, възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, 

улици и съоръжения на територията на Община Тополовград, по обособена позиция: 

Обособена позиция №1: „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в 

община Тополовград“ ( втора група, трета категория, Удостоверение № 808 от 

05.09.2019 г. На община Тополовград); обект „СМР за възстановяване на улични 

настилки по ул. „Бадама”, ул ”Тодор Каблешков’ и ул. ”Чаталджа”, вкл подходите към 

тях, в гр.Тополовград“ (втора група, четвърта категория,Удостоверение №807 от 

05.09.2019 г. на Община Тополовград); обект „Рехабилитация на обекти от общинската 

пътна мрежа на община Минерални бани“ (втора група, трета категория, Удостоверение 

№4016/05.09.2019 г. на община Минерални бани). 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  

професионална компетентност, по отношение на инж. Красимир Йорданов, 

предложен за „Специалист – контрол по качеството”, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства, че отговаря на 

изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, има валиден сертификат за преминат курс 

за контрол на качеството и професионална компетентност - умения усвоени в процеса 

на упражняване на позиция „Специалист – контрол по качеството” при изпълнението на  

2 обекта втора група, трета категория, 1 обектот втора група, четвърта  категория.  

8.5. Специалист – ЗБУТ: Участникът е предложил експерт, притежаващ 

образователна степен – магистър – инженер „Водоснабдяване и канализация (диплом 

№34037/2004 г. от УАСГ, гр. София), удостоверение №003/05.01.2018 г. за координатор 

по безопасност и здраве в строителството, валидно до 05.01.2020г., съгл.чл.5, ал.2 от 

Наредба 2 от 22.03.2004г., съгласно договор за управление от 05.01.2015 г, , който е 

приравнен на трудово договор ( представено е копие на договор за управление) и със 

следната професионална компетентност: специалист – ЗБУТ наобект „Възстановяване 

и рехабилитация на общинска пътна мрежа, възстановяване и реконструкция на център 

в гр.Тополовград, улици и съоръжения на територията на Община Тополовград, по 

обособена позиция: Обособена позиция №1: „Възстановяване и рехабилитация на 



общинска пътна мрежа в община Тополовград“ ( втора група, трета категория, 

Удостоверение № 808 от 05.09.2019 г. на община Тополовград); обект „СМР за 

възстановяване на улични настилки по ул. „Бадама”, ул ”Тодор Каблешков’ и ул. 

”Чаталджа”, вкл. подходите към тях, в гр.Тополовград“ (втора група, четвърта 

категория,Удостоверение №807 от 05.09.2019 г. на Община Тополовград); обект 

„Рехабилитация на обекти от общинската пътна мрежа на община Минерални 

бани“(втора група, трета категория, Удостоверение №4016/05.09.2019 г. на община 

Минерални бани). 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  

професионална компетентност, по отношение на инж.Алберт Александров, 

предложен за Специалист по ЗБУТ, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства, чеотговаря на 

изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, притежава валидно удостоверение 

(сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност и професионална 

компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция „Специалист по 

ЗБУТ” при изпълнението на  2 обекта втора група, трета категория, 1 обектот втора 

група, четвърта  категория.  

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА 

I.ПРЕДЛАГАНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

В тази част на техническото предложение, участникът е предложил следните 

основните методи, които ще се прилагат за изпълнение на основната цел на поръчката: 

„изпълнение в срок и качествено на СМР, както следва: 

а) Метод на последователно изпълнение на строителните процеси и на 

строително-монтажни работи в рамките на всяка фаза; 

б) Метод на паралелното изпълнение на част от фазите на строителството и 

на строително-монтажни работи при всяка фаза; 

в) Метод на поточното изпълнение на строителните работи. 

При реализацията на обекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано 

и трите метода, като основен е Последователния, това се определя и от 

необходимостта на спазване на някои технологични последователности. При 

прилагането на този метод, ще се появят и съответните технологични прекъсвания, 

определени от технологичните правила за изпълнение на СМР на последващи работи. 

При прилагане на метода ще се спазва принципа на надграждане и изпълнение от 

долните към горните завършващи пластове” 

Участникът е предложил следната организация на работа: 

1.ПОДГОТОВКАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ИЗГРАЖДАНЕ 

НАВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО, в т.ч:Организация по пристигане и настаняване 

на работния персонал;Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски 

състав;Осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя; Пристигане на 

работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на работа и 

конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБ. 

Дейности по обособяване на временна строителна база: Складиране и охраняване на 

оборудване и материали; Получаване на разрешение от Строителния надзор, Временно 

строителство. Изграждат се временни обезопасителни ограждения, ограждащи 

работната площадката, както и се поставят временните обекти–товарни платформи, 



скелета, противопожарни табла, фургони, информационни табели, знаци по безопасност 

и противопожарна охрана и пр. и се подготвя разстановката на основните елементи за 

изпълнението на СМР и Организация на доставка на строителни продукти, съхранение 

на строителните материали. В тази част от предложението, участникът е представил 

информация относно начина на съхранение на материалите, нормативната уредба, която 

ще се прилага и  взаимоотношенията между участниците в процеса на строителството 

по отношение на влаганите материали.  

2.СЪЩИНСКО СТРОИТЕЛСТВО 

В тази част, участникът е представил начина на организация на строителството, 

ролята на предложения екип за изпълнение и начина на организация на работа на екипа 

и взаимоотношенията между отделните членове на екипа за изпълнение на поръчката. 

Участникът е посочил, основните насоки, които ще  спазва при изпълнение на 

СМР:„Генерираните отпадъци задължително се извозват на депо – извън 

строителната площадка с цел освобождаването ѝ за извършване на монтажните 

работи. Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната 

площадка след като тя е готова за съхранението им; Товаренето на отпадъците 

машинно става при спазване на мерките за изпълнение на такъв вид работи; В края на 

строително-монтажните работи се оформя околното пространство, включително 

възстановяване на зелени тревни площи; Всички околни пътища и настилки ще бъдат 

възстановени съгласно работния проект; Преди предаването на обекта, площадката 

ще бъде почистена; Ще се извърши демобилизация на техниката и оборудването и 

премахване на временния лагер и складови площадки като терените ще бъдат 

почистени; Ще се извърши почистване на всички терени, засегнати от 

строителството”, както и е представено подробно описание на документи, които ще 

бъдат изготвени при  изпълнението на строителството. 

II. OРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ 

(РЪКОВОДЕН) СЪСТАВ, НАЧИНИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО СА 

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО 
В тази част, участникът е представил: 

-  схема на контрол и управление на строителния процес; 

-  описание на отговорностите и задълженията на всеки един член от инженерно-

техническия (ръководен) състав ( в табличен вид); 

- Начин за осъществяване на комуникация, координация и съгласуване на 

дейностите в т.ч: Вътрешно фирмена комуникация между отделните 

специалисти; Комуникация между останалите участниците в процеса, в т.ч: 

Възложител, Консултант – строителен надзор и  проектант по част Пътна в 

качеството на Авторски надзор; 

- Управление на работните процеси. 

III.ПРЕДЛАГАНАТА ОТ УЧАСТНИКА ТЕХНОЛОГИЧНА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СМР, 

ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

В тази част, участника е представил : 
Строителните дейности са разделени на следните етапи на изпълнение:  



1. Етап 1 – Подготвителен период – Откриване на строителна площадка и 

изпълнение на временно строителство/Мобилизация/. В таза част участникът е 

представил описание на видовете дейности, които ще изпълни. 

2. Етап 2 – Същинско строителство – Изпълнение на строително-монтажни работи. 

В тази част, участникът е предвидил, изпълнение на поръчката на следните 

подетапи: 

- 1-ви Подетап – Рехабилитация и реконструкция на улица Петко Стоевски от 

о.т.385 до о.т. 141 в гр. Грамада (представено е описание на видовете дейности в тяхната 

технологична последователност, съгласно техническата спецификация и КС на 

Възложителя); 

- 2-ри Подетап – Рехабилитация и реконструкция на улица Александър 

Стамболийски от о.т.252 до о.т. 254 в гр. Грамада - улично платно (представено е 

описание на видовете дейности в тяхната технологична последователност, съгласно 

техническата спецификация и КС на Възложителя); 

- 3-ти Подетап –- Рехабилитация и реконструкция на улица Александър 

Стамболийски от о.т.252 до о.т. 254 в гр. Грамада - тротоарна настилка (представено е 

описание на видовете дейности в тяхната технологична последователност, съгласно 

техническата спецификация и КС  на Възложителя); 

- 4-ти Подетап – Рехабилитация и реконструкция на улица Странджа от о.т.275 до 

о.т. 285 в гр. Грамада (представено е описание на видовете дейности в тяхната 

технологична последователност, съгласно техническата спецификация и КС на 

Възложителя); 

- 5-ти Подетап – Рехабилитация и реконструкция на улица Трайчо Костов от 

о.т.262 до о.т. 193 в гр. Грамада (представено е описание на видовете дейности в тяхната 

технологична последователност, съгласно техническата спецификация и КС  на 

Възложителя); 

- 6-ти Подетап – Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 

до о.т. 425 в гр. Грамада-тротоарна настилка (представено е описание на видовете 

дейности в тяхната технологична последователност, съгласно техническата 

спецификация и КС на Възложителя); 

- 7-ми Подетап – Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от 

о.т.383 до о.т. 425 в гр. Грамада- улично платно (представено е описание на видовете 

дейности в тяхната технологична последователност, съгласно техническата 

спецификация и КС на Възложителя). 

3.Етап 3 – Заключителни работи – Подготовка на строежа за приемане и предаване 

– Подписване на констативен акт обр. 15.  

IV.Срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката 

СМР, с отчетени технологичните и организационните зависимости между работите 

на конкретния строеж. 

Тази част на предложението на участника, включва: 

1. Технология на изпълнение на основните СМР, която включва, описание на 

следните технологични процеси: 

- Разваляне на съществуваща пътна настилка; 

- Доставка и полагане на Трошен камък за основа; 

- Доставка и полагане на бетонови бордюри; 

- Направа на битумен разлив за връзка; 



- Доставка и полагане на Битумизирана основа; 

- Доставка и полагане на Плътен асфалто-бетон; 

- Доставка и полагане на хоризонтална маркировка – Пътна маркировка; 

- Изкопни работи; 

- Тротоарни настилки. 

 2.Посочени са ангажираните хора и машини за строителството на обекта и 

срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР. 

В тази част, участникът е представил, времето за изпълнение на дейностите в 

отделните етапи на строителство, съгласно предложената технологична 

последователност, Инженерно-технически състав и работна сила и вида на използваната 

механизация. 

Комисията установи, че представената от участника технологична 

последователност на предвидените строителни дейности, съответства на дейностите в 

приложения линеен календарен график. 

При направената проверка по отношение на представения от участника линеен 

календарен график, комисията установи, че е изготвен в съответствие с изискванията 

посочени от Възложителя, а именно: 

1. Представен е подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности 

с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В 

представения линеен график участникът включил всички СМР и предвидил и дни за 

неблагоприятни атмосферни условия. 

2.Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран 

на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната 

програма на Участника. Графикът представя подробно строителната програма и 

прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически 

ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 

Въз основа на посоченото, Комисията единодушно реши: 
Допуска до участие и оценка офертата на участника „БМ-Груп-Инженеринг“ 

ЕООД в обявената обществена поръчка за строителство чрез публично състезание по 

реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект 

"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор 

BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020г., тъй като съответства на предварително 

обявените от възложителя условия – техническото предложение на участника отговаря 

на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 

части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и 

работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото 

законодателство и е съобразено с предмета на поръчката. 

 

2.„ПСТ Видин“ ЕООД 

Участникът е представил: 

1. Техническо предложение по образец на Възложителя. 

2.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

труд. 

3.Линеен график –  за подобекти: 



-"Рехабилитация и реконструкция на улица Петко Стоевски  от о.т.385 до о.т. 141 

в гр. Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Стамболийски от о.т.252 

до о.т. 254 в гр. Грамада" – улично платно; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Стамболийски от о.т.252 

до о.т. 254 в гр. Грамада"- тротоарна настилка; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Странджа от о.т.275 до о.т. 258 в гр. 

Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Трайчо Костов от о.т.262 до о.т. 193 в 

гр. Грамада; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 425 в 

гр. Грамада – тротоарна настилка; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 425 в 

гр. Грамада – улично платно. 

4.Диаграма на работната ръка по отделните видове СМР (графична част). 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, участникът 

представил своето ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – изготвено във формат 

съответстващ на изискванията на Възложителя посочен в образец №3, което включва: 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните 

условия: 

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи 

нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката. 

2.Предлага гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения, както следва: 

-за основни ремонти и рехабилитация на улици  – 2 години. 

Комисията установи, че предложените от участника гаранционни срокове са в 

съответствие с посочените в чл.20, ал.4 на Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

3.Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 

към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството). 

4.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 

работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 

бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и 

проекта.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи. 

7.Предлага срок за изпълнение на поръчката 6 (шест) месеца, който започва от 

датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне 



на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

8. Участникът предлага екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на 

настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация, както 

следва: 

8.1 Ръководител екип: Участникът е предложил експерт, притежаващ 

образование – висше, квалификационна степен „магистър”, специалност „Транспортно 

строителство”(диплом №29918/25.07.1996 г., от УАСГ, гр. София), притежаващ 

професионална компетентност, както следва: Ръководител обект „Основен ремонт бул. 

"Христо Ботев", гр. Монтана”Втора група строеж - Улица трета категория - III-ти 

клас/;„ Основен ремонт улици гр. Монтана - бул. „ Трети март” (от бул. ,,Парта” до 

бул. „Монтана”)” /Втора група строеж - Улица трета категория - III-ти клас/; 

„Проект Транзитни пътища V - ЛОТ 18 – Участък№3 - Рехабилитация на Път 11-81 

„Петрохански проход”, от км 50+820,08 до км 72+706,16”/Втора група строеж - 

Републикански път, първа категория /;„Проект Транзитни пътища V - ЛОТ 18 - 

Участък №4 - Път 11-81 „Обход на град Берковица”, км 72+685,15 до км 77+537,92 = 

км 79+900” /Втора група строеж - Републикански път, първа категория/;„Проект 

Транзитни пътища V - ЛОТ 18 – Участък№5 - Рехабилитация на Път 11-81 „ Йончеви 

ханове - Благово” от км 79+900 до км 86+298,51 ” /Втора група строеж - 

Републикански път, първа категория/. Документи доказващи опита Референция №07-

1/09.01.2018г. издадена от „Пътинженеринг - М“ АД Монтана. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за професионална компетентност, по отношение на 

инж. Борислав Борисов, предложен за Ръководител на обект, комисията установи: 
За предложения експерт, участникът е представил доказателства за придобита 

образователно - квалификационна степен, съответстваща на изискванията на 

Възложителя и професионална компетентност - умения усвоени в процеса на 

упражняване на позиция „Ръководител на обект” при изпълнението на 2 обекта от втора 

група, трета категория и 3 обекта от втора група, първа категория. 

8.2 Геодезист: Участникът е предложил експерт, притежаващ образование – 

висше, квалификационна степен „магистър”, специалност „Маркшайдерство и 

геодезия”(диплом №10442/19.10.2001 г. от МГИ „Св.Иван Рилски”, гр. София), 

притежаващ професионална компетентност, както следва: Ръководител обект: 

Основенремонт бул. "Христо Ботев", гр. Монтана” /Втора група строеж - Улица 

трета категория - III-ти клас/; „ЛОТ 1 - Рехабилитация на път III-112 ДъбоваМахала 

- Брусарци - Смирненски от км 16+174 до км 20+574,89 и на път 11-13 Кнежа - Искър 

от км 82+922,57 до км 89+728,90, Област Монтана и Област Плевен ” /Втора група 

строежи Републикански пътища, първа и втора категория/„Проект Транзитни 

пътища V - ЛОТ 18 – Участък; Рехабилитация на Път 11-81 „Петрохански проход”, 

от км 50+820,08 до км 72+ 706,16”/Втора група строеж - Републикански път, първа 

категория /;„Проект Транзитни пътища V - ЛОТ 18 – Участък №4- Път И-81 „Обход 

на град Берковица”, км 72+685,15 до км 77+537,92— км 79+900” /Втора група строеж 

- Републикански път, първа категория/;„Проект Транзитни пътища V - ЛОТ 18 – 



Участък№5 - Рехабилитация на Път 11-81 „Йончеви ханове - Благово” от км 79+900 

до км 86+298,51 ” /Втора група строеж - Републикански път, първа 

категория/.Документи доказващи опита/Референция №07-5/09.01.2018г. издадена от 

„Пътинженеринг - М“ АД Монтана/. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за професионална компетентност, по отношение на 

инж. Христо Кръстев, предложен за „Геодезист”, комисията установи: 
За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно - квалификационна степен, съответстваща на изискванията на 

Възложителя и професионална компетентност - умения усвоени в процеса на 

упражняване на позиция „Геодезист” при изпълнението на 1  обект от втора група, трета 

категория, 1 обект втора група, втора категория  и 3 обекта от втора група, първа 

категория. 

8.3 Технически ръководител: Участникът е предложил експерт, притежаващ 

образование – висше, квалификационна степен „бакалавър”, специалност „Транспортно 

строителство”(диплом №300039/05.09.2017г. от ВТУ”Тодор Каблешков”, гр. София), 

притежаващ професионална компетентност, както следва: 

Технически ръководител на следните обекти: „Лот 37 Път IlI-121-Иново - Градец - 

Шишенци -Бойница - Кула от км 31+851 до км 50+250 - 18.402км, 01.11.2012г. — 

24.09.201Зг обект II група, II категория; обект „Превантивно поддържане на 

републикански път III-112 Граница ОПУ Монтана - Тополовец (Добри дол -Тополовец -

гр. ОПУ Монтана) от км. 0+000 до км. 5+500“, от 09.2016г. до 12.2016г. обект II група, 

II категория, обект „Превантивно поддържане на републикански път I-Димово -Бела-

Скомля -Медовница - от км. 4+000 до км. 61+400“, от 04.2016г. до 30.09.2016г., обектII 

група, I категория;обект „Ремонт на път II - 12 о.п. Видин - Брегово - граница РБ 

участъци от км. 8+843 до км. 11+894; от км. 19+600 до км. 22+370 и от км. 23+848 

до км. 24+ 755“, обект II група, I категория.Документи доказващи опита:Референция 

№ 5/26.03.2014г. издадена от Областно пътно управление –Видин, Референция № 

1013/27.03.2014г. издадена от „ПСТ Холдинг “ АД - София.Разрешение за строеж № 

001/03.10.2011г. Заповед РД № 16/25.04.2016г. за технически ръководител на обект от 

„ПСТВидин“ ЕООД. Заповед РД №28/26.09.2016г. за технически ръководител на обект 

от „ПСТВидин“ ЕООД. Удостоверение №21/13.09.2019г. издадено от „ Видапътстрой“ 

АД.Удостоверение №209/13.09.2019г. издадено от „ПСТВидин“ЕООД. Приемо - 

предавателен протокол от 11.10.2007г. Референция № 600/09.08.2010г. издадена от 

Областно пътно управление -Видин. Участникът е представил копие от трудова книжка, 

от която се установява, че лицето отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от 

ЗКС. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за професионална компетентност, по отношение на 

инж. Светослав Славчев, предложен за Технически ръководител, комисията 

установи: 
За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства, че отговаря на 

изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС,за придобита образователно - 

квалификационна степен, съответстваща на изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 



„Технически ръководител” при изпълнението на 2 обекта от втора група, вторакатегория 

и 2 обекта от втора група, първа категория. 

8.4.Специалист – контрол по качеството: Участникът е предложил експерт, 

притежаващ образование – висше, квалификационна степен „магистър”, специалност 

„Хидростроителство”(диплом №200122/2003 г. от УАСГ, гр. София), удостоверение 

№225-QC/21.06.2019г. за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност” издадено от Агенция „Ведакон”), валидно до 20.06.2020г., 

притежаващ професионална компетентност, както следва: Специалист – контрол по 

качеството на следните обекти:Основен ремонт на улици в гр. Кула“ от 25.08.2017г. до 

11.10.2017г., обект II група, IV категория; обект Основен ремонт улици в гр.Кула“от 

02.11.2016г. до 25.11.2016г., обекти II група, IV категория. “Ремонт път IV клас в 

Община Кула (Цар Петрово - Тополовец)“ от 02.11.2016г. до 25.11.2016г. , обекти II 

група, IV категория. Документи докозващи опита:Удостоверение за добро изпълнение 

с изх.№У- 5349/27.03.2018г. от Община Кула Разрешение за строеж №2 от 08.08.2017 г. 

за обект „Основен ремонт на улици в гр. Кула.Участникът е представил копие от трудова 

книжка, от която се установява, че лицето отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, 

б.„б“ от ЗКС. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за образователна и  професионална компетентност, 

по отношение на инж.  Катя Славкова, предложена за Специалист – контрол по 

качеството, комисията установи: 
За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства, че отговаря на 

изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС,за придобита образователно - 

квалификационна степен, съответстваща на изискванията на Възложителя и   

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист – контрол по качеството” при изпълнението на 3 обекта от втора група, 

четвърта категория. 

8.5 Специалист по ЗБУТ: Участникът е предложил експерт, притежаващ 

образование – висше, квалификационна степен „магистър”, специалност „ПГС”(диплом 

№02291/1994 г. от ВВИСУ”Любен Каравелов”, гр. София), удостоверение 

№416/19.03.2019г.за „Координатор по безопасност и здраве в проектирането и 

строителството” издадено от Агенция „Ведакон”, валидно до 18.03.2020г., притежаващ 

професионална компетентност, както следва: Специалист по ЗБУТ на следните обекти: 

Основен ремонт на улици в гр. Кула“ от 25.08.2017г. до 11.10.2017г., обект II група, IV 

категория; “Основен ремонт улици в гр.Кула“от 02.11.2016г. до 25.11.2016г., обект II 

група, IV категория; обект “Ремонт път IV клас в Община Кула (Цар Петрово - 

Тополовец)“ от 02.11.2016г. до 25.11.2016г. , обект II група, IV категория.Документи 

докозващи опита: Удостоверение за добро изпълнение с изх.№У- 5348/27.03.2018г. от 

Община Кула; Разрешение за строеж №2 от 08.08.2017 г. за обект „ Основен ремонт на 

улици в гр. Кула. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№У- 5350/27.03.2018г. от 

Община Кула.Участникът е представил копие от трудова книжка, от която се 

установява, че лицето отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за образователна и  професионална компетентност, 



по отношение на инж.Валери Ванков, предложена за Специалист по ЗБУТ , 

комисията установи: 
За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства, че отговаря на 

изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, за придобита образователно - 

квалификационна степен, съответстваща на изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист по ЗБУТ” при изпълнението на 3 обекта от втора група, четвърта 

категория. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, участникът 

представил своето ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – изготвено във формат 

съответстващ на изискванията на Възложителя посочен в образец №3, което включва: 

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА. 

В строителната програма, Участникът е посочил основните дейностите, свързани с 

изграждането на обекта, както следва: 
- Подготовка за строителство; 
- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, 
бетонови елементи, знаци и др.); 

- Изпълнение на строителните и монтажните работи с материали и други в 
съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на 
технологичните изисквания за влагането им; 

- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 
- Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството 

и на строителните книжа; 
- Съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 
- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и 

въвеждането му в експлоатация; 
При прегледа и анализа на представеното от участника техническо предложение 

комисията установи, че от стр. 7 до стр. 18, участникът е копирал цялата 

информация  съдържаща се в обяснителните записки на проектанта, част от 

техническия проект за посочените подообекти. 

 От стр. 19 до стр.23 участникът е представил Описание на отделните етапи на 

изпълнението на поръчката, като е предвидил следните етапи: 

1. I-ви ЕТАП - Подготовка на строителството, който включаследните 

дейности: 

- Подписване на протокол 2а Подготвителни дейности; 

- Временно строителство; 

- Доставка на строителни материали; 

- Геодезическо заснемане на терена. 

- Подписване на Протокол 2а за започване на СМР. 
В тази част, участникът е представил описание на дейностите, които ще изпълни в 

посечените подоетапи на Етап I. 
От стр.23 до стр.26, участникът е представи описание на дейностите и тяхната 

технологична последователност: 
2. II-ри ЕТАП - Строително-монтажни работи, който включва описание на 

строителните дейности, съгласно количествената сметка на Възложителя, за всеки 
подобект: 

- Рехабилитация и реконструкция на улица Петко Стоевски от о.т.385 до о.т. 

141 в гр. Грамада; 



- Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Стамболийски от 

о.т.252 до о.т. 254 в гр. Грамада - улично платно 

- Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Ттамболийски от 

о.т.252 до о.т. 254 в гр. Грамада - тротоарна настилка; 

- Рехабилитация и реконструкция на улица Странджа от о.т.275 до о.т. 285 в 

гр. Грамада; 

- Рехабилитация и реконструкция на улица Трайчо Костов от о.т.262 до о.т. 

193 в гр. Грамада; 

- Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 

425 в гр. Грамада-тротоарна настилка 

- Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 

425 в гр. Грамада- улично платно. 
3 III-ти ЕТАП - Завършване на обекта и Предаването му на Възложителя. 
В тази част, участникът е посочил следните дейности: 

-  премахване на временното строителство; 
- Временното строително селище; Складове - площадки за складиране на 

материали: бордюри, плочки и др. 
- Площадки за временно складиране на инертни материали; 
- Площадки за устройване на временни депа за строителни отпадъци и земни 

почви; 
- Почистване и възстановяване в първоначалният им вид на всички площадки след 

премахването на временното строителство. 
- Изготвяне на Екзекутивна документация. 

Част: Технология на изпълнение на предвидените строително-монтажни 
работи. 

В тази част, участникът е посочил, технологията на изпълнение на следните видове 

работи, посочени в КС на Възложителя:  

1. Доставка на комплект за ВОБД, включително всички свързани с това 

разходи. 

2. Разваляне на съществуваща пътна настилка, включително всички свързани 

с това разходи. 

3. Доставка и полагане на Битумизирана основа –6 см, включително 

всичкисвързани с това разходи. 

4. Доставка и полагане на Пл.асф.бетон - 4см., включително всички свързани 

с това разходи. 
5. Доставка и полагане на Първи битумен разлив, включително всички 

свързани с това разходи. 
6. Доставка и полагане на Втори битумен разлив, включително всички 

свързани с това разходи. 

7. Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-63мм) - 30см, 

включително всички свързани с това разходи. 

8. Ф Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-75мм) - 

28см, включително всички свързани с това разходи 
9. Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително 

всички свързани с това разходи. 
10. Доставка и полагане на Бетон С12/15 за основа на бордюри 18/35, 

включително всички свързани с това разходи. 
11. Повдигане /или сваляне/ на нивото на същ. улични оттоци, ревизионни 



шахти и отводнителни решетки, включително всички свързани с това разходи. 
12. Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурации 

- Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани е това разходи. 
13. Изкоп земни почви за направа на тротоар - 25см, включително всички 

свързани с това разходи. 
14. Доставка и полагане на Несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 

40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи. 
15. Допълнителен изкоп земни почви за направа на тротоар пред входове и 

гаражи - 15см, включително всички свързани с това разходи. Доставка и полагане на 
Несорт.тр. камък с максимален размер на зърното 75мм- 30 см пред входове и гаражи, 
включително всички свързани с това разходи. 

16. Доставка и полагане на Цименто-пясъчен разтвор - 5 см, включително 
всички свързани с това разходи. Направа на Тротоар от бетонови плочи - 5 см, 
включително всички свързани с това разходи. 

17. Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с 
това разходи. 

18. Доставка и полагане на бетон С16/20 за армирана бетонова настилка с 
дебелина 10 см за подходи, включително всички свързани с това разходи. 

19. Доставка и монтаж на армировка от стомана AI за армирана бетонова 
настилка е дебелина 10 см за подходи, включително всички свързани с това разходи. 

20. Изкоп земни почви - 20см, включително всички свързани с това разходи. 
21. Доставка и полагане на хумус - 20см, включително всички свързани с това 

разходи. 
Представена е предвидената от участника технологична последователност и 

обвързаност на строителните процеси и срокове за изпълнение на всяка от 
строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение. 

В тази част от стр. 51-68, участникът е посочил, Строително - монтажните работи, 
които  се предвижда да бъдат изпълнявани в съответствие с Линейния график, в т.ч: по 
етапи, количество, единична мярка, начало и край на строителните дейности и 
продължителност на изпълнение в календарни дни за всеки етап от строителната 
програма. 

На стр.58 -61 участникът е посочил: Механизацията, която ще използва за 
изпълнение на строителството и Мерки по управление на качеството, мерки по опазване 
на околната среда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и пожарна 
безопасност. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

Предложената от участника организация съдържа: 

1.Участници в процеса на строителството 
В тази част от стр. 68 -69, участникът е представил участниците в строителството, 

като е описал ролята на посочените: ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА ГРАМАДА, 
Строителен надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛ- „ПСТ Видин” ЕООД. 

2.Организация на ръководството на обекта, ключов персонал. 
В тази част на предложението от стр. 70 - 77, участникът е представил предлаганата  

организационна схема на персонала с обозначен ключов персонал и конкретизирани 
отговорностите и пълномощията му за изпълнение на поръчката, както и: работни 
задължения на членовете на екипа, допълнителен състав необходим за изпълнение на 
поръчката, взаимовръзка между отделните участници в процеса;  Комуникация с 
участниците в строителния процес (между Ръководител на обекта и другите ключови 
експерти, Координатора по безопасност и здраве и всички участници в изпълнението на 
поръчката, Отговорник по контрол на качеството и всички участници в изпълнението 



на поръчката, Ръководител на обекта и Техническия отдел, Ръководител на обекта и 
Възложителя, Ръководител на обекта и Консултанта -Строителния надзор,), 
Обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на работниците и 
Начин на комуникация с Възложителя. 

При прегледа и анализа на тази част от техническото предложение комисията 
установи, че участникът в част Организация за изпълнение на поръчката, е изключил 
Проектанта като участник в процеса на строителството, т.е. не е предвиден 
проектанта като участник в строителния процес. Не е предвидено взаимодействие с 
проектанта, ако участника бъде определен за изпълнител. Проектантът съгласно 
чл.160, ал.1 от ЗУТ е участник в строителството. В цитираната правна норма е 
предвидено, че участници в процеса на строителството са възложителят, 
строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо 
технически контрол за част „Конструктивна“, техническият ръководител и 
доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. 

3.Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите 
Участникът е представил в табличен вид за всяка една работа необходимия  брой 

работници за изпълнение, строителна техника и механизация, групирани в звена (стр.77-
86). Участникът е декларирал „При изпълнение на строителството ще използваме 
техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за 
изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на 
изпълнените строителни и монтажни работи (строителни машини и техническо 
оборудване за изпълнение на обществената поръчка), както и Асфалтосмесителии 
инсталации, Трошачно-сортировъчни инсталации (кариерни стопанства) и 
Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните 
лабораторни изпитвания на строителни материали и работи на обекта. С оглед 
осъществяване на постоянен лабораторен контрол се предвижда по време на 
строителните работи вземане на проби от минерални материали за определяне на 
Физико- механичните им и земно - механичните им показатели; определяне на 
стойността на постигнатата на място носимоспособност и степен на уплътняване 
на строителни почви по метода "натискова плоча" (в съответствие с БДС 15130), 
еластичен модул и пр.; вземане на ядки от положена асфалтобетонова смес за 
определяне на физико-механични характеристики; окачествяване и наблюдение на 
технологията на полагане на асфалтови смеси, уплътняване на земна основа, скален 
материал и асфалтобетон. При изпълнението на асфалтовите пластове ще бъдат 
спазвани всички изисквания за контрол на качеството на смесите. Проби от 
неуплътнена асфалтова смес ще бъдат вземани от бункера за готовата смес на 
асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина 
преди уплътняването в съответствие с БДС EN, а след уплътняване ще се изваждат 
ядки със сонда. Количеството битум и зърнометричен състав ще се определят чрез 
екстракция за уплътнената и неуплътнената проба. Фактическото провеждане на 
изпитвания на взетите от обекта проби ще бъде осъществявано в Акредитираната 
строителна лаборатория към „ПСТ Видин“ ЕООД. Персоналът ангажиран с вземане 
на пробите ще бъде с подходящо образование и опит в осъществяването на този род 
дейност, като ще спазва посочените в техническите спецификации, стандарти и 
процедури, изисквания за пробовземане и съхранение на пробните тела”. 

Участникът е посочил, че„За изпълнение на СМР по изграждането на обекта, се 
предвижда използване на Асфалтова база, за производство на асфалтови смеси 
находяща се в землището на с. Слана бара, област Видин. Влаганите материали за 
направа на асфалтови смеси ще бъдат подложени на задължителен входящ качествен 
контрол. Произвежданите асфалтови смеси (неплътен и плътен асфалтобетон) ще 



бъдат лабораторно контролирани, с цел доказване на качествени и количествени 
характеристики и ще са придружени от необходимите Декларации за съответствие 
и Протоколи за проведени изпитвания от Акредитирана строителна лаборатория на 
„ПСТ Видин“ ЕООД” и  ще доставя необходимите за строителство инертни материали 
от кариера „Гранитово”. 

Обезпечаване на строителството с материали: 

1.Технически и функционални характеристики на влаганите в обекта 

материали. 
В тази част от стр.87-96, участникът е представи описание и стандартите, на които 

ще отговарят влаганите материали за изпълнение на подобектите в обхвата на 
поръчката, начин на складиране и влагане на материалите  

2. Мерки за намаляване на затрудненията и информираност на населението 
при изпълнение на СМР. 

От стр.96 - 97, участникът е представил описание на мерките, които ще приложи 

за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнение на 

строително-монтажните работи. Анализирани са отрицателни въздействия по време на 

строителството от вида на използваните материали. 

5.Предложение за управление на риска 

От стр.98 -113, участникът е представил подробно описание на видовете рискове в 

процеса на строителството, направена е оценка на идентифицираните рискове и мерки 

за предотвратяване. 

При направената проверка по отношение на представения от участника линеен 

календарен график, комисията установи: 

1.Участникът не е предвидил  дни за неблагоприятни атмосферни условия, 

съгласно изискването на Възложителя посочено в Образец №3 „Техническо 

предложение“, а именно: „В представения линеен график участникът трябва да 

включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия” 

2. Изготвения от участника график, отговаря на изискването на Възложителя и 

показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 

спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на 

Участника. Графикът представя подробно строителната програма и да прецизира 

съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и 

тяхното взаимодействие и обвързаност. 

Въз основа на посоченото, Комисията единодушно реши: 
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, 

ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя 

своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира 

от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, 

предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от 

възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на 

това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба 

на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи 

разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не 

е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното 



съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на 

поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо 

предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително 

обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. 

Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно 

това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за 

изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо 

комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото 

предложение на участника, изразено в техническото му предложение. 

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея 

несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с 

изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от 

процедурата. 

Съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка „III. Критерий за възлагане“ е записано: !!! На оценка 

подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и 

работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото 

законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така 

изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на 

поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. 

…. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя.“. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако участник не 

представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него 

съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се 

отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, 

т.2, б.“а“ от ЗОП. 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение 

не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-

горе. 

При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от 

тръжната документация, се констатира липса на елементи от съдържанието на 

Образец №3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за 

неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по 

смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП. 



Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши 

и предлага на възложителя – кмета на община Грамада, участникът „ПСТ Видин“ 

ЕООД да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за 

строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Избор на 

изпълнител за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици 

в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 

09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г., 

тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе. 

 

3.„БКС-Бъдинстрой“ АД 

Участникът е представил  

1. Техническо предложение по образец на Възложителя. 

2.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

труд. 

3.Линеен график – съгласно представения от възложителя образец за подобекти: 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Петко Стоевски  от о.т.385 до о.т. 141 

в гр. Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Стамболийски от о.т.252 

до о.т. 254 в гр. Грамада"- улично платно; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Александър Стамболийски от о.т.252 

до о.т. 254 в гр. Грамада" – тротоарна настилка; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Странджа от о.т.275 до о.т. 258 в гр. 

Грамада"; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Трайчо Костов от о.т.262 до о.т. 193 в 

гр. Грамада; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 425 в 

гр. Грамада – тротоарна настилка; 

- "Рехабилитация и реконструкция на улица Тодор Тошков от о.т.383 до о.т. 425 в 

гр. Грамада – убично платно; 

4.Диаграма на работната ръка по отделните видове СМР (графична част). 

5. Диаграма на механизацията (графична част). 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните 

условия: 

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи 

нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката. 

2.Предлага гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва: 

- За дейности по чл. 20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти при 

ново строителство на пътища и улици - 2 (две) години; 

- За дейности по чл. 20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 



експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти при 

основни ремонти на пътища и улици - 1 (една) година, 

- За дейности по чл. 20, ал.4, т.9 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за 
съоръжения на пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 

(десет) години; 

- За дейности по чл. 20, ал.4, т.7 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти при 

основен ремонт и рехабилитация на съоръжения на пътища и улици - 4 (четири) 

години. 

Комисията установи, че предложените от участника гаранционни срокове са в 

съответствие с посочените в чл.20, ал.4 на Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

3.Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 

към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството).  

4.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 

работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 

бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и 

проекта.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи. 

7.Предлага срок за изпълнение на поръчката 5.3 месеца,който започва от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

8. Участникът предлага екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на 

настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация, както 

следва: 

8.1 Ръководител обект: Участникът е предложил експерт, притежаващ образование 

– висше, квалификационна степен „магистър” специалност „Пътно строителство“ 

(диплома №006269/1977 г., ВИСИ София), притежаващ професионална компетентност, 

както следва: Ръководител обект на следните изпълнени обекти от Втора група, Трета 

категория съгласно ПРВВЦПРС: обект „Рехабилитация на общински улици и пътища 



от четвъртокласната пътна мрежа в Община Видин“, Възложител: Община Видин 

Начална - крайна дата на договора 27.07.2015г.- 11.12.2015г. (Референция изх.№ 9 / 

05.07.2016г.); обект „Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната 

пътна мрежа в община Видин, по обособени позиции" по обособена позиция № 1, 

Възложител: Община Видин Начална - крайна дата на договора 22.11.2016г.- 

27.11.2016г.(Референция изх.№ 6/11.05.2017г.); обект „Рехабилитация на общински 

улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по обособени 

позиции" по обособена позиция № 4, Възложител: Община Видин Начална - крайна дата 

на договора 22.11.2016г.- 27.11.2016г.(Референция изх.№ 9 / 11.05.2017г.). 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  

професионална компетентност, по отношение на инж.Иван Богданов, предложен 

за Ръководител на обект, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

оброзователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя 

и професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Ръководител на обект” при изпълнението на 3 обекта от втора група, трета категория.  

 8.2 Геодезист: Участникът е предложил експерт, притежаващ образование- 

висше, магистър по специалност по «Маркшайдерство и Геодезия» (Университет 

„Св.Иван Рилски” - София - 1997г. - 2002 г. Диплома Серия МГУ-2002 рег.№ 10554 от 

18.10.2002 г.), притежаващ професионална компетентност, както следва: Геодезист на 

следните изпълнени обекти от Втора група, Трета категория съгласно ПРВВЦПРС: 

обект „Ремонтно-възстновителни работи на улици, пътища, тротоари и алеи на 

територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени позиции” - Обособена 

позиция №1: „Ремонтно - възстановителни работи на улици на територията на град 

Видин “, Възложител: Община Видин Начална - крайна дата на договора 03.01.2019г. - 

19.07.2019г. (Референция изх.№ 12/30.07.2019г.); обект „Рехабилитация на пътна 

настилка на улици и междублокови пространства в жилищни комплекси на гр. Видин и 

на улици от населените места в община Видин, по обособени позиции“. Обособена 

позиция №2 „Рехабилитация улици и междублокови пространства в жилищни 

комплекси "Васил Левски", "Петко Каравелов", "Баба Тонка", "Химик", "Кале", "Георги 

Бенковски", "Възраждане", "Строител" и "ЦГЧ" в град Видин“, Възложител: Община 

Видин Начална - крайна дата на договора 22.06.2019г.- 03.09.2019г. (Референция изх.№ 

14/02.09.2019г.); обект „Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община 

Видин за 2017г., по обособени позиции", Обособена позиция № 1 „Ремонт и 

рехабилитация на ул."Редута" в гр. Видин и частични ремонти на компрометирани 

участъци на пътната настилка по четвъртокласна пътна мрежа на община Видин“, 

Възложител: Община Видин, Начална - крайна дата на договора 01.11.2017г. - 

10.11.2017г. (Референция изх.№22/13.12.2017г).; обект „Рехабилитация на общински 

улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по обособени 

позиции" по обособена позиция № 1, Възложител: Община Видин, Начална - крайна 

дата на договора 2.11.2016г. -27.11.2016г.(референция №6/11.05.2017г.); обект 

„Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в 

община Видин, по обособени позиции" по обособена позиция № 4., Възложител: 

Община Видин, Начална - крайна дата на договора 22.11.2016г.- 27.11.2016г. 

(Референция изх.№ 9 / 11.05.2017г.). 



Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за образоваталена квалификация и професионална 

компетентност, по отношение на експерт инж. Асен Цанков, предложен за 

позиция „Геодезист“, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на 
Възложителя и професионална компетентност - умения усвоени в процеса на 

упражняване на позиция „Геодезист” при изпълнението на 4 – ри обекта от втора група, 

трета   категория.  

8.3 Технически ръководител: Участникът е предложил експерт, притежаващ 

образование- висше, магистър по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, 

(Диплом №34853/2005г, УАСГ София), притежаващ професионална компетентност, 

както следва: Технически ръководител на следните изпълнени обекти от Втора група, 

Трета категория съгласно ПРВВЦПРС: обект:„Ремонтно - възстановителни работи на 

улици, пътища, тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по 

обособени позиции” - Обособена позиция № 1: „Ремонтно - възстановителни работи на 

улици на територията на град Видин“, Възложител: Община Видин, Начална - крайна 

дата на договора 03.01.2019г. - 19.07.2019г.(Референция изх.№ 12/30.07.2019г.); обект: 
„Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни 

комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени 

позиции“. Обособена позиция №2 „Рехабилитация улици и междублокови пространства 

в жилищни комплекси "Васил Левски", "Петко Каравелов", "Баба Тонка", "Химик", 

"Кале", "Георги Бенковски", "Възраждане", "Строител" и "ЦГЧ" в град Видин“, 

Възложител: Община Видин, Начална - крайна дата на договора 22.06.2019г. – 

03.09.2019г (референция № 14/02.09.2019 г.); обект:  Рехабилитация на общински улици 

и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по обособени позиции" по 

обособена позиция № 1, Възложител: Община Видин, Начална - крайна дата на договора 

22.11.2016г.- 27.11.2016г. (Референция изх.№ 6/11.05.2017г.); обект „Рехабилитация на 

общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по 

обособени позиции" по обособена позиция № 4, Възложител: ОбщинаВидин, Начална - 
крайна дата на договора 22.11.2016г.- 27.11.2016г. (Референция изх.№ 9 / 11.05.2017г.); 

обект „Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа 

в Община Видин“, Възложител: Община Видин, начална - крайна дата на договора 

27.07.2015г.- 11.12.2015г.(референция № изх.№ 9 / 05.07.2016г.). 

Комисията установи следната липса на информация – в представената от 

участника информация в попълнената таблица за лицето инж. Калин Асенов, 

предложен за позиция „Технически ръководител”, не е посочена информация, от която 

да се установи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС. Не са 

представени и документи, че лицето отговаря на това изискване. 
В образеца на техническо предложение изрично е посочено в т.9, че участникът 

следва да представи за посочената информация относно екипа, който ще бъде 

ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка като доказателство 

съответните документи, както следва: документи, доказващи посочената 

професионална компетентност. 

8.4 Специалист - контрол на качеството: Участникът е предложил експерт, 
притежаващ образование- средно специално образование, специалност Топлинна и 

хладилна техника, Диплома per. № 0056598-049 / 02.07.2001г., Професионална 



квалификация „Технически ръководител“ с Диплома №0869-008 от 

29.06.2010,Удостоверение №05459 /12.12.2018г. издадено от СКЦ за завършено 

обучение за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за 

безопасност, притежаващ професионална компетентност, както следва: Специалист - 

контрол на качеството на следните изпълнени обекти от Втора група, Трета категория 
съгласно ПРВВЦПРС: обект: Ремонтно-възстановителни работи по улици, пътища, 

тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени 

позиции” - Обособена позиция №1: „Ремонтно - възстановителни работи на улици на 

територията на град Видин “, Възложител - Община Видин, начална - крайна дата на 

договора 03.01.2019г. - 19.07.2019г. (Референция изх.№ 12/30.07.2019 г.); обект: 

„Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни 

комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени 

позиции“. Обособена позиция №2 „Рехабилитация улици и междублокови пространства 

в жилищни комплекси "Васил Левски", "Петко Каравелов", "Баба Тонка", "Химик", 

"Кале", "Георги Бенковски", "Възраждане", "Строител" и "ЦГЧ" в град Видин“, 

възложител: Община Видин, начална - крайна дата на договора 22.06.2019г.-03.09.2019г. 

(Референция изх.№ 14/02.09.2019г.); обект: „Ремонтно-възстановителни работи на 
улици и пътища в община Видин за 2017г., по обособени позиции", Обособена позиция 

№ 1 „Ремонт и рехабилитация на ул."Редута" в гр. Видин и частични ремонти на 

компрометирани участъци на пътната настилка по четвъртокласна пътна мрежа на 

община Видин“, Възложител: Община Видин, начална - крайна дата на договора 

01.11.2017г. — 10.11.2017г.(Референция изх.№22/13.12.2017г.); обект „Рехабилитация

 на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, 

по обособени позиции" по обособена позиция № 1, Възложител: Община Видин, 

начална - крайна дата на договора 22.11.2016г.-27.11.2016г.(Референция №6/11.05.2017 

г.). 

Комисията установи следната липса на информация – в представената от 

участника информация в попълнената таблица за лицето Георги Митов Зарков, 

предложен за позиция специалист контрол на качеството, не е посочена информация, 
от която да се установи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от 

ЗКС. Не са представени и документи, че лицето отговаря на това изискване. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено в т.9, че участникът 

следва да представи за посочената информация относно екипа, който ще бъде 

ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка като доказателство 

съответните документи, както следва: документи, доказващи посочената 

професионална компетентност. 

8.4 Специалист по ЗБУТ: Участникът е предложил експерт, притежаващ 

образование – средно: Среден техник по водно строителство(Диплома №020772 от 

02.07.1978г.) и Удостоверение № 05422/12.12.2018г. за завършен курс за „Координатор 

по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и 

здраве по време на строителството“. Удостоверение № 05384/12.12.2018г. за завършен 

курс за „Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни 

условия на труд“, притежаващ професионална компетентност, както следва: 

Специалист по ЗБУТ на обект: „Ремонтно - възстановителни работи на улици, пътища, 
тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени 

позиции” - Обособена позиция № 1: „Ремонтно - възстановителни работи на улици на 



територията на град Видин “, Възложител: Община Видин, начална - крайна дата на 

договора 03.01.2019г. - 19.07.2019г.(Референция изх.№ 12/30.07.2019г.); обект: 

„Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни 

комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени 

позиции“, обособена позиция №2 .„Рехабилитация улици и междублокови пространства 

в жилищни комплекси "Васил Левски", "Петко Каравелов", "Баба Тонка", "Химик", 
"Кале", "Георги Бенковски", "Възраждане", "Строител" и "ЦГЧ" в град Видин“, 

Възложител: Община Видин,  начална - крайна дата на договора 22.06.2019г. - 

03.09.2019г.(Референция изх.№ 14 от 02.09.2019 г.); обект: „Ремонтно-възстановителни 

работи на улици и пътища в община Видин за 2017г., по обособени позиции", Обособена 

позиция № 1 „Ремонт и рехабилитация на ул."Редута" в гр. Видин и частични ремонти 

на компрометирани участъци на пътната настилка по четвъртокласна пътна мрежа на 

община Видин“, Възложител: Община Видин, начална - крайна дата на договора 

01.11.2017г. — 10.11.2017г. (Референция изх.№ 22/13.12.2017 г.); обект: „Рехабилитация 

на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по 

обособени позиции" по обособена позиция № 4, Възложител: Община Видин, начална - 

крайна дата  22.11.2016г.- 27.11.2016г.(референция № 9/11.05.2017 г.). 

Комисията установи следната липса на информация – в представената от 
участника информация в попълнената таблица за лицето Владимир Борисов 

Палауйков, предложен за позиция специалист ЗБУТ, не е посочена информация, от 

която да се установи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС. 

Не са представени и документи, че лицето отговаря на това изискване. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено в т.9, че участникът 

следва да представи за посочената информация относно екипа, който ще бъде 

ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка като доказателство 

съответните документи, както следва: документи, доказващи посочената 

професионална компетентност. 

УЧАСТНИКЪТ ПРЕДСТАВИЛ РАЗРАБОТЕНАТА ОТ НЕГО 

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА 

I.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

В тази част, участникът е представил информацията, която е посочена в 

техническата спецификация на Възложителя за всеки един от подобектите в обхвата на 
поръчката. 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Участникът е идентифицирал следните основни дейности за изпълнение на 

поръчката:  

1)период на подготовка на строителната площадка 

2)откриване на строителната площадка 

3)изпълнение на СМР - период на същинско строителство 

4)тествания – вземанена проби и изготвяне на лабораторни протоколи 

5)въвеждане на строежа в експлоатация 
Участникът е представил информация за ключовите експерти за изпълнение на 

поръчката и в графичен вид карта на строителни процес, като е посочил, че  „За 

осъществяване на строителството, в организационно отношение, са обособени пет 

основни етапа”:  

Организиране на строителната площадка по етапи, в т.ч:  оборудване на 



временното строителство, като в табличен вид са представени сроковете за изпълнение 

на отделните етапи от строителството на подобектите в обхвата на поръчката и срока за 

мобилизация на строителна техника, като етап „Временно строителство”. В таблица 

Участникът е посочил срок за изпълнение на дейност -   „Временно строителство-

мобилизация на строителна техника, осигуряване на приобектови офиси“ ще бъде 

изпълнено с начало ден 1 и край ден 3 – общо 3 кал. дни” и описание на видовете 

механизация и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР. 

ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД, който включва дейности по Организация на 

строителната площадка:  

1.Период на подготовка на строителната площадка, в т.ч: Уведомяване и 

получаване на съгласие от органите по пожарна и аварийна безопасност и по 

безопасност на движението за началото и срока на строителство по съответния път, 

който се разкопава; Уточняване местата за извозване на земните маси и строителни 

отпадъци, съгласувано с общинската администрация; Подготовка на временна 

приобектова база (бивак): площ за складиране на материали, оборудване, машини, 

инструменти, спомагателни материали, инвентар и др; Поставяне на предпазни 

заграждения и предупредителна сигнализация; Извикване представители на всички 

експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни проводи и 

съоръжения за уточняване местоположението им по трасето на пътя;  Геодезическо 

трасиране на пътя по геометричната подложка; Въвеждане на ВОБД (временна 

организация и безопасност на движението), както и описание изпълнението, като за 

въвеждане на ВОБД в табличен вид са посочени сроковете за изпълнение за всеки 

подобект, описание и схема на изпълнение в населеното място. 

2.Организационен етап 2. Участникът е разделил този етап на следните раздели: 

Раздел I - Откриване на строителната площадка;  Раздел II - Определяне на строителна 

линия и ниво на строежа 

3. Организационен етап 3, който включва: Същинско строителство в частта 

„доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразени с 

предвидената технология на изпълнение на всички видове СМР, относими за 

конкретния строеж”, както и представяне на изискванията на Регламент № 305 по 

отношение на влаганите в строителството продукти, в т.ч: организация на доставките, 

декларации за съответствие, съхранение, план и др. 

В тази част, участникът е представилописание на плана за използване и доставка 

на материалите (включително товарене, начин на съхранение и транспортиране на 

материалите), по отношение на: 

- Доставка на асфалтови и битумни смеси; 

- Доставка на инертни материали; 

- Доставка на бетонови изделия; 

- Закупуване и доставка на продукти (блок схема); 

- Видовете материали, по единична мярка и количество, които ще бъдат 

вложени в строителството. 

Участникът е посочил в табличен вид, материалите, които ще бъдат вложени за 

изпълнение на строителството: 

 

№ по 

ред 

Видове материали ед.мярка количество 



1 Плътна асфалтова смес тон 1442,35 

2 Битумизирана основа тон 2163.28 

3 Битуен разлив тон 105,72 

4 Трошен камък за основа, фракция(0-63мм) м3 5499,38 

5 Трошен камък за основа, фракция(0-75мм) м3 4585,48 

6 Бетонови бордюри 18/35 м 4960.00 

7 Бетон С 12/15 м3 248.00 

8 Пътна маркировка от боя с перли кг 189,12 

9 Комплект за ВОБД бр 5.00 

10 Тротоар от бетонови плочи – 5 см м2 2985.00 

11 Тактилни плочи м2 42.00 

12 Циментопясъчен разтвор м3 149,25 

13 Бетон С16/20 м3 46,2 

14 Стомана АI кг 1571.00 

 

Комисията установи, следните несъответствия между КС на Възложителя и 

посочената от участника информация в представената от участника таблица с 

материали за изпълнение на всички подобекти в обхвата на поръчката: 

1.Битумизирана основа – в таблицата е записано 2163,28 т., а по КС е 2163,53 т; 

2.Трошен камък за основа, фракция 0-63 – в таблицата е записано 5499,38м3, а по 

КС е 4913,02м3; 

3.Трошен камък за основа, фракция 0-75 – в таблицата е записано 4585,48м3, а по 

КС е 4724,08м3; 

4.В КС на Възложителя е предвиден - Трошен камък, фракция 0-40 – в таблицата 

липсва такъв материал (не предвиждат доставка), а по КС е 447,75м3; 

5.В КС на Възложителя е предвидена Доставка и полагане на хумус – в 

предложението на участника в посочената част липсва такъв материал (не 

предвиждат доставка и полагане на Хумост), а по КС на Възложителя е 30,00м3 
- Контрол на готовите работи; 
- Лабораторен контрол на качеството, избор на материали; 

- Организация по осигуряването на необходимата механизация и оборудване за 

изпълнение на основните заложени в поръчката дейности; 

- Изготвяне на екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и 

одобрен инвестиционен проект; 

- Приключване на дейностите, почистване на обекта и демобилизация. 

3.По организационен етап 4. 

В този етап, участникът е предвидил следните дейности: 

- Вземане на проби и изготвяне на лабораторни протоколи; 
- Изготвяне на актове по Наредба№3 към ЗУТ. 
4.По организационен етап 5. 
В този етап, участникът е посочил дейностите и документите необходими за 

издаване на  разрешение за ползване на строежа 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИЯ 

(РЪКОВОДЕН) СЪСТАВ, НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
КАЧЕСТВЕНО И СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНОТО 
СТРОИТЕЛСТВО: 



В този раздел, участникът е представил следните дейности по отношение на 

изпълнение на поръчката в т.ч:  

1.Сформиране на Специализиран екип за обекта, както следва: Ръководител обект, 

Геодезист, Технически ръководител, Специалист-контрол на качеството, Специалист по 

ЗБУТ” и „диаграма за организиране управлението на обекта”, както и  функциите и 

отговорностите на членовете на екипа за управление на обекта и Технически отдел – 

ПТО. 

2.Координация между участниците в проекта 

В тази част, участникът е посочил, следните участници за кооридиниране 

изпълнението на проекта: 

- Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо по 

реализацията на инвестиционния процес. 

- Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си 

физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по 

писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените 

строителни книжа. 

3. Участникът е посочил начина на координация между посочените 

участници, ролята на човешките ресурси за изпълнение на проекта, както и описание на 

ключови моменти за „поставените цели в технологично и организационно отношение, 

като те ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. 

гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и 

предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението”. 

По отношение на посоченото, комисията установи, че  в този раздел на 

техническото предложение  не е предвидена комуникация със Строителен надзор и 

Проектант, които съгласно чл.160, ал.1 от ЗУТ са участници в строителството. В 

цитираната правна норма е предвидено, че участници в процеса на строителството 

са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, 

упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, техническият 

ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. 
IV. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ СМР 

Участникът е представил схема на основните видове дейности в тяхната 

технологична зависимост: земни работи, пътни, асфалтови и довършителни работи. 
1.ЗЕМНИ РАБОТИ 

В тази част участникът е представил общи изисквания  към технологията 

изпълнение на на земни работи. 

2.ПЪТНИ РАБОТИ 

В тази част, участникът е представил Общи изисквания към технологията за 

изпълнение на пътни работи в т.ч:  

- Ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха при транспортиране 

на материалите; 

- Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени 

със свързващо вещество. Участникът е представил описание на технологичния процес 

и начина на изпълнение; 



- Доставка и полагане на материал за банкети, включително всички свързани с това 

разходи. В тази част участникът е посочил описание на технологията и начина на 

изпълнение; 

- Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички 

свързани с това разходи 

По отношение на посоченото, комисията установи: 

a. „Доставка и полагане на материал за банкети включително всички 

свързани с това разходи“ –банкети не са предвидени нито в КС, нито в проектите. Т.е. 

това са видено СМР и текстове, показващи непредназначеност към настоящата 

обществена поръчка. 

b. В разработката на участника липсва „Доставка и полагане на хумус“, 

„Направа на Тротоар от бетонови + тактилни плочи“, „Доставка и монтаж на 

армировка от стомана АI за армирана бетонова настилка“ и „Доставка и полагане на 

бетон С16/20 за армирана бетонова настилка“, които СМР следва да бъдат изпълнени 

на обекта съгласно техническата спецфикация на възложителя и изготвения проект. 

3.АСФАЛТОВИ РАБОТИ 

 В тази част, участникът е представил Общи изисквания към технологията за 

изпълнение на асфалтови  работи в т.ч: 

- Ограничения на отмосферните условия; 

- Транспортиране на асфалтовите смеси; 

- Асфалтобетонови пластове: 

- Машини за асфалтополагане; 

- Уплътняване; 

- Видове асфалтови смеси; Работна рецепта и допустими отклонения; 

- Битумни разливи: материали и технология на изпълнение; изсквания към 

съдържанието и зърнометричния състав на свързващия пласт. 

Участникът е представил описание на последователността на изпълнение, съгласно 

предложения календарен график, описание на приложените принципи при моделиране 

на предложения линеен календарен график.    

V.СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ СМР, КАТО СЕ ОТЧИТАТ, 

КАКТО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ (ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНАТА 

ТЕХНОЛОГИЯ), ТАКА И ОРГАНИЗАЦИОННИ (СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА, 

ПРЕДВИЖДАНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТРОЕЖА И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА НЕЯ 

РЕСУРСИ- ЕКСПЕРТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ) ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РАБОТИТЕ 

НА КОНКРЕТНИЯ СТРОЕЖ – ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА. 



В  тази част, участникът е представил в табличен вид: 

1.Продължителност в календарни дни  за изпълнение на видовете СМР за обект 

"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада”. 

Участникът е представил, следната продължителност и срок за изпълнение на СМР 

на обект "Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада”, съгласно 

предлаганата организационна структура: 

 

Вид СМР Начало Край Продължите

лност в кал. 

дни 
Обект: "Рехабилитация и реконструкция 
на улици в гр.Грамада” 
 

1 159 159 

Подписване на Протокол обр. 2а за 

откриване на строителна площадка 

1 1 1 

Временно строителство-мобилизация 
на строителна техника, осигуряване на 
приобектови офиси 

2 4 3 

Геодезически замервания по време на 
цялото строителство на обекта 

4 158 155 

Съставяне на строителни книжа за обекта, 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. За 

съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството 

1 158 158 

ПОДОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ПЕТКО 

СТОЕВСКИ ОТ О.Т.385 ДО О.Т. 141 В ГР. 

ГРАМАДА 

4 40 37 

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация и 
реконструкция на улица „Александър 
Стамболийски” - от О.Т. 252 до О.Т. 254“ 
разделено на два подетапа 
 

41 82 42 

Етап 1 тротоарна настилка 

 

41 65 25 

Етап 2 улично платно 

 

44 82 39 

ПОДОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА 
СТРАНДЖА ОТ О.Т.275 ДО О.Т. 285 В 
ГР.ГРАМАДА 

 

83 105 23 

ПОДОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ТОДОР 
ТОШКОВ ОТ О.Т.383 ДО О.Т. 425 В ГР. 
ГРАМАДА 

51 130 80 

Етап 1 тротоарна настилка 51 130 80 
Етап 2 улично платно 106 130 25 



ПОДОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ТРАЙЧО 
КОСТОВ ОТ О.Т.262 ДО О.Т. 193 В ГР. 
ГРАМАДА 

131 158 28 

Предаване на обекта на Възложителя и 
подписване на протокол обр. 15. 

159 159 159 

 

По отношение на посоченото, комисията установи следното несъответствие:В 

раздел „II. Организация за изпълнение на поръчката“ е посочено, че „Временно 

строителство-мобилизация на строителна техника, осигуряване на приобектови 

офиси“ ще бъде изпълнено с начало ден 1 и край ден 3 – общо 3 кал. дни. В раздел “V. 

Срокове за изпълнение на всички СМР,като се отчитат……“ е посочено, че „Временно 

строителство-мобилизация на строителна техника, осигуряване на приобектови 

офиси“ ще бъде изпълнено с начало ден 2 и край ден 4 – общо 3 кал. дни.  

Комисията установи, че в тази част на техническото предложение на 

участника е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. 

2.Подробно описание на предвижданите методи и последователността на 

изпълнение на видовете дейности от Количествената сметка. 

В тази част участникът е табличен вид е представил последователността на  

изпълнение,количеството материали, дневната производителност, 

продължителността в календарни дни и механизация  и човешки ресурси за всеки 

един подобект в обхвата на обект  "Рехабилитация и реконструкция на улици в 

гр.Грамада”, както и технологията на изпълнение на предвидените СМР, съгласно 

КС на Възложителя. 

2.Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

В тази част участникът е посочил нормативните изисквания, които ще спазва при 

изпълнение на поръчката по отношение на осигуряване на ЗБУТ по време на СМР, 

мерките които ще спазва, отговорните лица от екипа за изпълнение, идентифицираните 

опасности и начини за въздействие, мерки  и изисквания за осигуряване на безопасност 

и здраве при изпълнение на СМР в т.ч: общи положения, строителна площадка, земни 

работи, безопасна работа с багери, безопасна работа с пътно-строителни машини, 

безопасна работа с компресори, безопасна работа с товаро-разтоварни машини, 

безопасна работа при ръчно обработване на товари, задължения на работниците по 

време на работа, безопасна работа при товаро-разтоварни работи с товарни автомобили 

и ремаркета, безопасна работа при товаро-разтоварни работи на насипни товари, 

кофражни и армировъчни работи, бетонови работи, монтаж на инсталации, работа с 

електрически инструменти, Безопасност при  работа с машини при  асфалтополагане, 

средства за индивидуална защита /ЛПС/, безопасна работа при монтаж на сглобяеми 

елементи и оборудване, ликвидиране на пожари и/или аварии и др. 

Въз основа на посоченото и при направената проверка, комисията установи, 

че участникът е  предвидил мерки за ЗБУТ за дейности несъотносими към КС и 

Техническата спецификация на Възложителя. В т.„15) Монтаж на инсталации“ 

–  са описани мерки по ЗБУТ за ел. инсталации, водопровод, канализация, тръби, 

фасонни части, отоплителни тела и т.н, дейности, които не са обхвата на 

поръчката и не са част от КС и техническата спецификация на Възложителя. 



Т.е. това са текстове, показващи непредназначеност към настоящата 

обществена поръчка. 

При направената проверка по отношение на представения от участника линеен 

календарен график, комисията установи: 

1.Подобект:РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ПЕТКО 

СТОЕВСКИ  ОТ О.Т.385 ДО О.Т. 141 В ГР. ГРАМАДА: 

1.1 поз. 4 Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-63мм) 

- 30см, включително всички свързани с това разходи е предвидена за изпълнение преди 

поз. 5. Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-75мм) - 28см, 

включително всички свързани с това разходи, което е технологична грешка, тъй като 

съгласно напречния профил от проекта пластовете за изграждане са в следната 

последователност – Под основен противозамръзващ пласт 0-75, след това Трошен 

камък 0-63 и тн. 

2.Подобект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА 

АЛЕКСАНДЪР  СТАМБОЛИЙСКИ ОТ О.Т.252 ДО О.Т. 254 В ГР. ГРАМАДА - 

УЛИЧНО ПЛАТНО: 

 2.1 поз. 4 Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-63мм) - 

30см, включително всички свързани с това разходи е предвидена за изпълнение преди 

поз. 5. Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-75мм) - 28см, 

включително всички свързани с това разходи, което е технологична грешка, тъй като 

съгласно напречния профил от проекта пластовете за изграждане са в следната 

последователност – Под основен противозамръзващ пласт 0-75, след това Трошен 

камък 0-63 и тн.. 

3.Подобект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА СТРАНДЖА 

ОТ О.Т.275 ДО О.Т. 285 В ГР. ГРАМАДА: 

3.1 поз. 4 Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-63мм) - 

30см, включително всички свързани с това разходи е предвидена за изпълнение преди 

поз. 5. Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-75мм) - 28см, 

включително всички свързани с това разходи, което е технологична грешка, тъй като 

съгласно напречния профил от проекта пластовете за изграждане са в следната 

последователност – Подосновенпротивозамръзващ пласт 0-75, след това Трошен 

камък 0-63 и тн. 

4.Подобект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ТРАЙЧО 

КОСТОВ ОТ О.Т.262 ДО О.Т. 193 В ГР. ГРАМАДА: 

4.1 поз. 4 Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-63мм) 

- 30см, включително всички свързани с това разходи е предвидена за изпълнение преди 

поз. 5. Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-75мм) - 28см, 

включително всички свързани с това разходи, което е технологична грешка, тъй като 

съгласно напречния профил от проекта пластовете за изграждане са в следната 

последователност – Подосновенпротивозамръзващ пласт 0-75, след това Трошен 

камък 0-63 и тн. 

5.РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ТОДОР ТОШКОВ ОТ 

О.Т.383 ДО О.Т. 425 В ГР. ГРАМАДА- УЛИЧНО ПЛАТНО: 

5.1 поз. 4 Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-63мм) - 

30см, включително всички свързани с това разходи е предвидена за изпълнение преди 

поз. 5. Доставка и полагане на Трошен камък за основа, фракция (0-75мм) - 28см, 



включително всички свързани с това разходи, което е технологична грешка, тъй като 

съгласно напречния профил от проекта пластовете за изграждане са в следната 

последователност – Подосновенпротивозамръзващ пласт 0-75, след това Трошен 

камък 0-63 и тн.. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Образец №3 „Техническо 

предложение“, а именно: „….В представения линеен график участникът трябва да 

включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия, 

комисията установи, че  Участникът не е предвидил нито един ден за неблагоприятни 

атмосферни условия. 

Въз основа на посоченото, Комисията единодушно реши: 
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, 

ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя 

своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира 

от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, 

предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от 

възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на 

това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба 

на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи 

разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не 

е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното 

съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на 

поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо 

предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително 

обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. 

Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно 

това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за 

изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо 

комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото 

предложение на участника, изразено в техническото му предложение. 

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея 

несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с 

изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от 

процедурата. 

Съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка „III. Критерий за възлагане“ е записано: !!! На оценка 

подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и 

работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото 

законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така 



изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на 

поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. 

….... 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя.“. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако участник не 

представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него 

съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се 

отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, 

т.2, б.“а“ от ЗОП. 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение 

не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-

горе. 

При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от 

тръжната документация, се констатира липса на елементи от съдържанието на 

Образец №3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за 

неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по 

смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши 

и предлага на възложителя – кмета на община Грамада, участникът„БКС-

Бъдинстрой“ АД да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за 

строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Избор на 

изпълнител за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици 

в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 

09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г., 

тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе. 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена", съгласно чл. 70, ал.2, т.3 от 

ЗОП. 

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на 

офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата 

обществена поръчка.  

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата 

спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на 

действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като 

всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като 



„предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква 

„а" от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите 

за качество,Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали 

техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните 

показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 

I. Комплекснаоценка 

(КО)сеформиракатосборотОценканаТехническотопредложениенаучастника (ТП ) и 

Оценканаценовотопредложениенаучастника (ЦП)  

Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП 

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които 

може да получи участник е 100 т. 

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. 

 

1. Oпределяне на оценката по Показател „Техническото предложение на 

участника“ (ТП), включващ „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК) 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 30.   

Определяне на оценка на „Професионалната компетентност на персонала“ 

(ПК), включва:  

ПК 1 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Ръководител обект“ – магистър или бакалавър, инженер, специалност „Транспортно 

строителство“ или еквивалент“); 

ПК 2 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Геодезист“ - магистър или бакалавър, инженер, специалност „Геодезия“ или 

еквивалент“); 

ПК 3(показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС 

и съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или 

"архитект" или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на 

обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и 

строителство" или еквивалент и "Техника" или еквивалент. Техническа 

правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на 

взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, 

легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.); 

ПК 4 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист – контрол на качеството“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, 

б.„б“ от ЗКС и да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството 

или еквивалент);  



ПК 5 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалистпо ЗБУТ“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, 

притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по 

здраве и безопасност или еквивалент), с максимален брой точки, който може да получи 

всеки участник-  30 т. 

 

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите на експертите от предлагания 

от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не 

може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема 

еквивалентни образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и 

специалност, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за 

признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в 

трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република 

България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи 

национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите 

членки, съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването 

на професионалните квалификации. 

Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в 

чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по 

смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на 

висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ 

следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, 

еквивалентни на изискваните за съответните позиции в екипа. 

 

Оценка на професионалната компетентност на персонала (ПК) се изчислява по 

следната формула: 

 

ПК= ПК1 + ПК2 +ПК3 + ПК4 + ПК5, където: 

- ПК 1- показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Ръководител обект“ - до 6 точки; 

- ПК 2- показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Геодезист“ - до 6 точки; 

- ПК 3- показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Технически ръководител “ - до 6 точки; 

- ПК 4- показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Специалист – контрол на качеството “ - до 6 точки; 

- ПК 5- показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Специалист по ЗБУТ “ - до 6 точки. 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Ръководител обект“ (ПК 1) се присъждат по следния начин: 

 

 Оценка 



(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Ръководител обект“.  

2 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Ръководител обект“.  

4 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум 

четвърта  категория на позиция „Ръководител обект“.  

6 

 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Геодезист“ (ПК 2) се присъждат по следния начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Геодезист“.  

2 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Геодезист“.  

4 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум 

четвърта  категория на позиция „Геодезист“.  

6 

 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Технически ръководител“ (ПК 3) се присъждат по следния начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  



Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Технически ръководител“.  

2 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Технически ръководител“.  

4 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум 

четвърта категория на позиция „Технически ръководител“.  

6 

 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 4) се присъждат по следния 

начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.  

2 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.  

4 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на3 бр. и повече обекти от втора група, минимум 

четвърта  категория на позиция „Специалист – контрол на 

качеството“.  

6 

 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Специалист по ЗБУТ“(ПК 5) се присъждат по следния начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 
2 



изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта  

категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.  

4 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени 

в процеса на упражняване на определена позиция при 

изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум 

четвърта  категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.  

6 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. В случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един обект 

от изискуемата група и/или категория по съответната част и/или не е представил 

към техническото предложение документи, с които се удостоверява декларираното 

образование и професионална компетентност, участникът ще бъде отстранен от 

участие. 

 

2.  Определяне на оценка по показател „Оценка на ценовото предложение на 

участника“- Ценово предложение (ЦП).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 70.  Точките се 

определят по следната формула: 

 

 ЦПmin 

ЦП= 70 х  --------,  където  

 ЦПn 

  

„70”  е тежестта на показателя; 

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник 

ЦПmin – общата предложената минимална цена 

Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска 

стойност, която се формира като сбор на предложените от него единични цени. 

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши 

проверка и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата. При наличие на 

аритметична грешка/грешки – участника се отстранява от участие в обществената 

поръчка. 

ВАЖНО:При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява 

точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  

 



Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място 

ще бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в 

низходящ ред. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство 

се класира офертата, в която се съдържат по- изгодни предложения, преценени в 

следния ред: 

1. по- ниска предложена цена; 

2. по- изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с реда посочен по- горе. 
 

На основание чл.57, ал.2 от ППЗОП част от показателите за оценка обхващат 

параметри от техническото предложение, поради което комисията извърши оценяване 

на допуснатата до участие и оценка оферта по другите показатели, както следва: 

1.  „БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД  

Оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), 

включващ „Професионалнатакомпетентностнаперсонала“ (ПК) се извърши от 

комисията, кактоследва: 

ПК 1 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Ръководител обект“ – магистър или бакалавър, инженер, специалност „Транспортно 

строителство“ или еквивалент“) – комисията установи, че като ръководител обект 

участникът е посочил инж.Биляна Драгнева,която има образователно – квалификациона 

степен в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на 

поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната 

квалификация. 

ПК 2 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Геодезист“ - магистър или бакалавър, инженер, специалност „Геодезия“ или 

еквивалент“)– комисията установи, че като Геодезист участникът е посочил инж.Милен 

Зафиров,който има образователно – квалификациона степен в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на 

поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната 

квалификация. 

ПК 3 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС 

и съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или 

"архитект" или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на 

обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и 



строителство" или еквивалент и "Техника" или еквивалент. Техническа 

правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на 

взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, 

легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.)– комисията 

установи, че като технически ръководител участникът е посочил инж. Борислав 

Кочев,който има образователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията 

на Възложителя, на трудов договор в „БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД. 

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на 

поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната 

квалификация. 

ПК 4 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист – контрол на качеството“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, 

б.„б“ от ЗКС и да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството 

или еквивалент)– комисията установи, че като специалист – контрол на качеството, 

участникът е посочил инж. Красимир Йорданов,който има образователно – 

квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя, на трудов 

договор в „БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД. 

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на 

поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната 

квалификация. 

ПК 5 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист по ЗБУТ“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, 

притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по 

здраве и безопасност или еквивалент) – комисията установи, че като специалист по ЗБУТ 

участникът е посочил инж.Алберт Александров,който има образователно – 

квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя, на трудов 

договор в „БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД. 

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на 

поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната 

квалификация. 

 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Ръководител обект“ (ПК 1) по следния начин: 

участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от 

втора група, трета категория и 1 бр. обект втора група, четвърта категория на позиция 

„Ръководител обект“. Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 6 точки 

на участника за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Ръководител обект“ (ПК 1). 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Геодезист“ (ПК 2) по следния начин: участникът е 

посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на 

упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, 



трета категория и 1 бр. обект втора група, четвърта категория на позиция „Геодезист“. 

Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 6 точки на участника за 

професионалната компетентност на предложения от Участника „Геодезист“ (ПК 

2). 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Технически ръководител“ (ПК 3) по следния начин: 

участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от 

втора група, трета категория и 1 бр. обект втора група, четвърта категория на позиция 

„Технически ръководител“. Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 6 

точки на участника за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Технически ръководител“ (ПК 3). 
 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 4) по 

следния начин: участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения 

усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. 

обекти от втора група, трета категория и 1 бр. обект втора група, четвърта категория на 

позиция „Специалист – контрол на качеството“. Ето защо комисията единодушно 

реши, че присъжда 6 точки на участника за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 4). 
 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“  (ПК 5) по следния начин: 

участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от 

втора група, трета категория и 1 бр. обект втора група, четвърта категория на позиция 

„Специалист по ЗБУТ“. Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 6 точки 

на участника за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист по ЗБУТ“ (ПК 5). 
 

Комисията пристъпи към оценка на професионалната компетентност на 

персонала (ПК) по следната формула: 

 

ПК= ПК1 + ПК2 + ПК3 + ПК4 + ПК5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6  = 30 точки получава 

участника  

 

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че на 

29.11.2019г. в 11:30 часа в Заседателната зала на община Грамада, ще отвори ценовото 

предложение на участника. 

 

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува 

в профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на 

отварянето. При отварянето на ценовото предложение имат право да присъстват лицата 

по чл.54, ал.1 от ППЗОП. 

 



Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 20.11.2019г. в 

15:00 часа. 

 

 

Комисия: 

 

1. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/ Станислава Людмилова / 

 

2. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  инж. Иво Гаджов / 

 

3. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  инж. агр. Ирена Димитрова / 

 

4. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  Десислава Станкова / 

 

5. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  Юлия Илиева / 

 

 


