
              

     УТВЪРДИЛ:…………/п/……………. 

                 РАДОСТИН РАДЕВ 

                            Кмет на Община Костенец 

 

 

Д О К Л А Д 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС  

ЗАПОВЕД №РД-04-232/12.04.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви предоставям настоящия 

доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед      

№РД-04-232 от 12.04.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на 

съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец”, открита с 

Решение №РД-04-141 от 06.03.2017 г.на Кмета на Община Костенец. 

Комисията извърши поставената задача, като работи в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Николай Димитров Хаджиниколов – директор на дирекция „Финансово-стопански 

дейности“ и главен счетоводител на община Костенец; 

 2. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“. 

Посоченият състав на комисията е отразен в Протокол №1 от 12.04.2017 г. и 

Протокол №2 от 19.05.2017 г. 

Работният процес на комисията премина през следните етапи: 

 

Етап І 

На 12.04.2017 г., в 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец - 

гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, комисията в състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове:  

1. Николай Димитров Хаджиниколов – директор на дирекция „Финансово-стопански 

дейности“ и главен счетоводител на община Костенец; 

2. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“, 

се събра да извърши разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на 

община Костенец”, открита с Решение №РД-04-141 от 06.03.2017 г.на Кмета на Община 

Костенец, по три обособени позиции:Обособена позиция №1: „Подмяна на съществуващ 

водопровод по ул.“Патриарх Евтимий“, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и пл.“Константин 

Костенечки“, с.Костенец“, Обособена позиция №2: "Подмяна на водопровод по ул.“Христо 

Ботев“ и ул.“Св.Иван Рилски“, с.Костенец и подмяна на водопровод по ул.“Водопада“ – от 

Вила „Марица“ до ул.“Самуил“ и ул.“Водопада“ – от ДГС-Костенец до разклона за Езерото, 

к.к.Вили Костенец, с.Костенец“ и Обособена позиция №3: "Подмяна и изграждане 

водопровод на две улици в с.Пчелин - от о.т. 9а-10-11-12 и от о.т. 12-13-14, подмяна на 

водопровод по ул.“Белмекен“ – от ул.“Кокиче“ до края на регулация, гр.Костенец, подмяна 

на водопровод по ул.“Мир“, гр.Момин проход и подмяна на водопровод по ул.“Пирин“, 

гр.Костенец“. 

 Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура получи 

председателя на комисията в 13:50 часа.  



Председателят на комисията откри заседанието в 14:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-232 от 

12.04.2017 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящия регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с участниците, 

подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки. 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол от 

12.04.2017 г., в определения срок са постъпили пет оферти за участие по обособените 

позиции  на обществената поръчка. 

Отварянето на офертите е публично, но в залата нямаше участници в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

1. Регистрирани оферти по обособените позиции – 5 /пет/ бр., както следва: 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД – 

по обособена позиция №1 
92-А-71 11.04.2017 г. 09.47 ч. 

2. 
„СТАТУС-Н“ ООД – по 

обособена позиция №1 
92-С-60 11.04.2017 г. 09.55 ч. 

3. 
„ПСИ-УСМ“ ЕООД – по 

обособена позиция №2 
92-П-37 11.04.2017 г. 13.11 ч. 

4. 
„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – 

по обособена позиция №3 
92-И-37 11.04.2017 г. 09.45 ч. 

5. 
„АРТСТРОЙ“ ООД – по 

обособена позиция №3 
92-А-73 11.04.2017 г. 16.08 ч. 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на 

участниците по реда на подаване за всяка една от обособените позиции.  

 Офертите се отвориха, като последователно за всяка една се изпълниха 

следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри" и установи наличието на такива при всички участници. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на пликовете с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същите бяха прибрани на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участниците, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в пликовете на всеки един от 

участниците. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи първия етап и от 

заседанието на комисията. 

 



Етап ІІ 

Комисията в закрито заседание проведено на 19.04.2017 г., разгледа документите по 

чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за 

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

възложителя и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет:„Подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа на територията на община Костенец” по Обособена позиция №1: 

"Подмяна на водопровод по ул.„Патриарх Евтимий”, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и 

пл.“Константин Костенечки“, с.Костенец", в постъпилите оферти от двамата участници се 

установи следното:  

 1. „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 175446117. 

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  

2. „СТАТУС-Н“ ООД, с ЕИК 130467904.  

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  

Комисията в закрито заседание проведено на 25.04.2017 г., разгледа документите по 

чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за 

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

възложителя и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет:„Подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа на територията на община Костенец” по Обособена позиция №2: 

Подмяна на водопровод по ул.“Христо Ботев“ и ул.“Св.Иван Рилски“, с.Костенец и 

подмяна на водопровод по ул.“Водопада“ – от Вила „Марица“ до ул.“Самуил“ и 

ул.“Водопада“ – от ДГС-Костенец до разклона за Езерото, к.к.Вили Костенец, с.Костенец", 

в постъпилата оферта от участника се установи следното:  

„ПСИ-УСМ“ ЕООД, с ЕИК 202460960.  

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  

Комисията в закрито заседание проведено на 27.04.2017 г.,разгледа документите по 

чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за 

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

възложителя и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет:„Подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа на територията на община Костенец” по Обособена позиция №3: 

"Подмяна и изграждане водопровод на две улици в с.Пчелин - от о.т. 9а-10-11-12 и от о.т. 

12-13-14, подмяна на водопровод по ул.“Белмекен“ – от ул.“Кокиче“ до края на регулация, 

гр.Костенец, подмяна на водопровод по ул.“Мир“, гр.Момин проход и подмяна на 

водопровод по ул.“Пирин“, гр.Костенец", в постъпилите оферти от двамата участници се 

установи следното:  

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с ЕИК 202357469.  

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  

2.  „АРТСТРОЙ“ ООД, с ЕИК 120564924 

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  

Въз основа на направените констатации в трите отделни заседания на Етап ІІ, 

комисията единодушно 



Р Е Ш И : 

Допуска до понататъшно участие в процедурата по обособените позиции за 

разглеждане на техническото предложение, участниците: 

По Обособена позиция №1: "Подмяна на водопровод по ул.„Патриарх Евтимий”, 

ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и пл.“Константин Костенечки“, с.Костенец":  

 1. „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 175446117;  

 2. „СТАТУС-Н“ ООД, с ЕИК 130467904. 

По Обособена позиция №2: "Подмяна на водопровод по ул.“Христо Ботев“ и 

ул.“Св.Иван Рилски“, с.Костенец и подмяна на водопровод по ул.“Водопада“ – от Вила 

„Марица“ до ул.“Самуил“ и ул.“Водопада“ – от ДГС-Костенец до разклона за Езерото, 

к.к.Вили Костенец, с.Костенец":  

 „ПСИ-УСМ“ ЕООД, с ЕИК 202460960 

По Обособена позиция №3: "Подмяна и изграждане водопровод на две улици в 

с.Пчелин - от о.т. 9а-10-11-12 и от о.т. 12-13-14, подмяна на водопровод по ул.“Белмекен“ – 

от ул.“Кокиче“ до края на регулация, гр.Костенец, подмяна на водопровод по ул.“Мир“, 

гр.Момин проход и подмяна на водопровод по ул.“Пирин“, гр.Костенец": 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с ЕИК 202357469; 

2. „АРТСТРОЙ“ ООД, с ЕИК 120564924. 

 

Етап ІІІ 

Комисията разгледа и оцени техническото предложение в офертите на допуснатите 

участници по обособените позиции. 

Критерият за оценка в обществената поръчка е „оптимално съотношение  

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

В заседание на 03.05.2017 г., комисията пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници по обособена позиция №1, свързани с изпълнението 

на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията 

изисквания.  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.  

УЧАСТНИК:  „СТАТУС-Н” ООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 90 (деветдесет) календарни дни. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

Представената от участника технологична последователност на строителните процеси 

разписва действията на участника по изпълнение на поръчката, като е представил своя 

подход и съдържа обхвата на задачата и описанието на конкретните дейности, посредством 

които ще бъде изпълнена целта на договора. 

Участника е представил описание на технологичния процес на изпълнение на 

строителството (СМР), като е описал приложимото законодателство и документи, свързани 

с конкретните дейности за обекта. 

Представил е описание на състоянието на обекта, като е разгледал съществуващото 

положение, технологичното решение и обхвата на строително-монтажните работи. 

Участника е предвидил изпълнението на поръчката да стане на 3 /три/ етапа, а 

именно: 

1. Изкопни работи  

2. Монтажни работи 

3. Насипни работи 



В първи етап е разписано Изкопни работи, включващи рязане на асфалтобетон, 

разкъртване на асфалтобетонова настилка, направа на изкопи, превоз на земни и скални 

почви, укрепване и разкрепване на изкопи, направа и монтаж на временна предпазна ограда. 

Втори етап включва Монтажни работи, като доставка и полагане на тръби, доставка и 

монтаж на фасонни, на СК, авт. въздушник, ПХ, хидравлично изпитване и дезинфекция и 

сградни водопроводни отклонения 

Трети етап описва Насипни работи включващи доставка на пясък , насип около тръби, 

покриване на тръби, ръчно засипване, уплътняване ръчно с трамбовка, засипване с 

материала от изкопа и засипване с баластра.  

В табличен вид е представена последователност на изпълнение на поръчката, като са 

описани наименование на видовете СМР, мярка, количество, организация, подход начин на 

изпълнение, времетраене  и срок, разпределение на ресурсите – технически и човешки. 

Разписани са организацията и подхода на изпълнение на строителството на (СМР), 

като са разгледани следните дейности: 

- Екипа от работници 

- Видове механизация 

- Координация между отделните категории работници 

- Подход към обектите 

- Местата на извозване на земни маси 

- Отводняване на изкопите 

-  Предложение при случай от необходимост от работа в тъмната част на 

денонощието 

- Временни приобектови складове 

Представено е описание на организацията на работата по реализиране на 

строителството(СМР), включващо персонал и ангажирани лица, разпределение на задачи и 

отговорности, координация на участниците в строителния процес и заинтересованите лица. 

Представена е технология на изпълнение на основните видове СМР 

- Земни работи 

o Изкопни работи 

o Насипни работи 

Представени са 

- Технология при изпълнение на водопроводи от полиетиленови тръби. 

- Контрол на качеството по време на строителството. 

-   Норми за контрол на качеството и безопасност на труда, които ще се прилагат на 

всеки етап от изпълнението на поръчката 

- Описание на процеса за гарантиране на качеството 

- Организационни мерки за безопасност и технически мерки за безопасност 

- Организационни условия по ПБЗ 

- Класифициране на опасностите  

- Ликвидиране на пожари и аварии 

- Мерки за опазване на околната среда 

- Почистване и обезопасяване на строителната площадка 

- Разваляне на асфалтови настилки 

- Изкоп с багер в земни почви за главни клонове и за сградни отклонения 

- Изкоп ръчен в земни почви 

- Натоварване и извозване на земна маса 

- Подложка и засипване от пясък около тръбопроводи 

- Доставка и монтаж полиетиленови тръби по челна заварка в открити изкопи 

- Материали – тръби и фасонни части 

- Полагане на сигнална и на детекторна лента с медни проводници 

- Направа на обратен насип механизирано 

- Доставка и полагане на баластра 20 см. 

- Трамбоване с ръчна трамбовка на пластове 20 см. 



- Основни изисквания по време на строителството 

- Временна организация и безопасност на движението 

- Описание на мерките за опазване на околната среда 

- Безопасност на труд, здравословни условия на труд и пожарна безопасност 

3. Управление на риска 

Участника е разгледал две основни групи рискове, а именно: 

I. Времеви рискове (в табличен вид – риск, мерки за предотвратяване /недопускане 

на риска, като за всеки риск са описани и мерките за преодоляване): 

1. Риск от закъснение започване на работите 

- промени в предварителните условия на договора 

- неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение 

- закъснение за окончателно приключване на обекта 

2. Липса / недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници 

е строителния процес  

3.  Липса / недостатъчна координация и сътрудничество между Възложителя и 

строителния надзор 

4. Промени в законодателството на България или ЕС 

5. Неизпълнение на договорни задължения  

6.  Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектното задание 

7.  Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население 

8.  Трудности при изпълнението на проекта, свързани с необходимостта от 

ограничаване на движението 

9. Продължителни неблагоприятни атмосферни условия 

10. Забава на доставките 

11. Забава на съгласувателните процедури 

12. Несигурна производителност и капацитет на човешките и техническите ресурси 

– авариране на строителна техника и механизация 

13. Форсмажорни обстоятелства 

14. Преработка на проекта или част от него 

15. Възникване на непредвидени СМР 

16. Опасност от инциденти и злополуки 

17. Несвоевременно констатирано несъответствие по отношения на вид и 

спецификации на част от материалите 

18. Грешки, недостатъци и др. несъответствия при изпълнени СМР 

19. Временна нетрудоспособност на част от мобилизирания персонал 

20. Значително увеличаване на горивата и материалите 

21. Фалит на основен доставчик на материали 

22. Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни 

комуникации 

23. Ограничаване и/или спиране на движението по голяма част от улиците на 

населеното място 

24. Попадане при изкопи на археологически ценности 

25. Високи подпочвени води 

26. При отлагане на трасето и проверка на теренни коти 

27. Наличие на скални почви 

28. Аварии на действащи водопроводи 

29. При изпълнение на изкопни работи - попадане на взривни вещества 

30. Повреда на тръба при монтажа 

31. Кражба на материали и техника 

32. При изпълнение на изкопни работи – влошаване на атмосферните условия 



33. При изпълнение на насипни и пътни работи – влошаване на атмосферните 

условия  

34. При пълна загуба или частична щета при изпълнение на транспортирането на 

материалите и оборудването 

35. Причиняване на екологични щети 

36. Недостиг на финансов ресурс 

37. Рискове свързани с промени в условията на финансиране 

38. Рискове свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи 

39. Затрупване от земни маси  

40. Удар от падащи предмети  

41. Авария на машина 

42. Пресилване при пренасяне на материали монтажна работа 

43. Удар при маневриране на механизация 

44. Порязване от електрически ток 

45. Вредни звуков, вибрационни и др. въздействия 

46. Пожари и аварии по изпълняваните  

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЕНО ОТ УЧАСТНИКА:  „СТАТУС -Н” ООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи (минимум 90 

календарни дни, максимум 150 календарни дни) – максимум 10 точки; 

П1 = (Сmin / Ci) x 10 = (90 / 90) x 10 = 10 т. 

Където: 

 Сi  e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Сmin e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

По този показател П1 - участника получава 10 точки. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

В организацията на работа при изпълнение е показал своите познания свързани с 

процеса на изпълнение на поръчката. Предложил е обхват, последователността, броя и 

местоположението на фронтовете на работа, технологичната обвързаност на видовете СМР, 

както и технологичната обвързаност с линейният график за изпълнение на СМР. 

Представени за диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията в съответствие с 

предложения график.  

Липсва доставката на всички видове материали. Разписан е технологичния процес на 

изпълнение на строителството на (СМР). Представено е описание на организацията на 

работата по реализиране на строителството (СМР), включващо персонал и ангажирани 

лица, разпределение на задачи и отговорности, координация на участниците в строителния 

процес и заинтересованите лица.  

При последователност на изпълнение на поръчката, участника е предвидил 

„Подписване на протокол – обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия“, което е в разрез с дефиницията за обекта, тъй като е обект на 

техническата инфраструктура и е необходимо съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. 

ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО да се 

подпише протокол – обр. 2а.  

Участника не е разгледал адекватни мерки за намаляване на затрудненията на 

местното население, което се явява съществен пропуск в техническото предложение. 

По този показател П2 - участника получава 10 точки. 

3. Управление на риска 

Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от 

всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на 



участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора: 

Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. Тази 

група рискове включва:  

Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, независещи 

от Изпълнителя. 

Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна 

на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, 

Изпълнителите на отделните договори, ВиК………………; 

Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

Технически рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Непълен работен проект; 

Риск 2 - Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

Строителни рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

Риск 2 – Геоложки риск; 

Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи 

Финансови рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 -  Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за 

текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 

Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране; 

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непред видени разходи, 

свързани с изпълнение на договора.  

Участника е разгледал две основни подгрупи с общо 46 бр. описания на рискове. Той 

не е разгледал и конкретизирал изисканите от Възложителя Рискове. Предложените от него 

рискове са бланкетни и не покриват цялостно изискванията на Възложителя. 

По този показател П3 - участника получава 8 точки. 

УЧАСТНИК:  „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 90 (деветдесет) календарни дни. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

Представената от участника организация на работа при изпълнение на поръчката 

разписва действията на участника по изпълнение на поръчката, като е представил своя 

подход и съдържа разбирането на участника за обхвата на задачата и описанието на 

конкретните дейности, посредством които ще бъде изпълнена целта на договора. 

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените СМР. 

В началото участника е направил презентация на фирмата си и е описал приложимото 

законодателство и документи, свързани с конкретните дейности за обекта. Предложени са 

гаранционни срокове за изпълнените СМР. 

Представил е технологичния процес на изпълнение на строителството на етапи, 

съответно: 



- Етап 1 – Подготвителни дейности - включващ подготовка за изпълнение на 

строително монтажните работи, временно строителство, мобилизация на обекта, 

първоначална доставка на материали, пропускателен режим, гарантиране на експлоатацията 

на обекта от трети лица по време на СМР, използване на материали и уведомяване на 

населението. 

- Етап 2 -  Същинско изпълнение на СМР- включващ технология на изпълнение на 

специфични видове СМР, а именно - разваляне на уличната настилка; изкопни работи; 

транспорт, товарене, разтоварване и преместване; складиране; монтаж; изпълнение на 

връзки на тръбопровод от HDPE; основно хидравлично изпитване; дезинфекция на 

водопровода и плътността на обратния насип, доказващ се чрез лабораторно изследване. 

- Етап 3 – Премахване на временно строителство, почистване и предаване на обекта 

- Етап 4 – Организация на доставка на материали 

Представени са нормативи за изпълнението на проекта. 

Представено е описание на работата по реализиране на строителството, включващо 

описание на местоположение и брой на фронтовете за работа; описание на звената за 

изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и 

техническа обезпеченост; координация на работните звена; мерки за намаляване на 

затруднението местното население съгласно правилника за вътрешния ред и временна 

организация на движението и други мерки и мероприятия по организация на изпълнение на 

обекта, организация на доставки на материалите. Описани са мерки за контрол с цел 

осигуряването на качеството на СМР на обекта. Представен е Линеен график, включващ 

всички СМР, като са отразени времетраене им, броя на работниците, технологичната 

последователност и взаимозависимост между отделните видове работа. Разработени към 

Линейния график са и Диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. 

3. Управление на риска 

Участника е представил следните групи рискове: 

1. Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. 

1.1. Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, 

независещи от Изпълнителя. 

1.2. Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от 

промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

1.3.  Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, Изпълнителите 

на отделните договори, ВиК и др.; 

1.4. Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

2.  Технически рискове 

2.1. Риск 1 – Непълен работен проект; 

2.2. Риск 2 - Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

2.3.  Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

3. Строителни рискове 

3.1. Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

3.2.Риск 2 – Геоложки риск; 

3.3.Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

3.4.Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

3.5. Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните 

работи 

4. Финансови рискове 

4.1. Риск 1 -  Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания 

за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 



4.2.Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;  

4.3. Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени 

разходи, свързани с изпълнение на договора.  

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЕНО ОТ УЧАСТНИКА:  „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи (минимум 90 

календарни дни, максимум 150 календарни дни) – максимум 10 точки ; 

П1 = (Сmin / Ci) x 10 = (90 / 90) x 10 = 10 т. 

Където: 

 Сi  e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Сmin e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

По този показател П1 - участника получава 10 точки. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

Предложението на участника „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД е ''изчерпателно“ и са 

изпълнени всички дефинирани от Възложителя изисквания, но е на лице едно от следните 

обстоятелства: 

- Описан е броят на фронтовете за работа, но не е отразено местоположението им. 

По този показател П2 - участника получава 20 точки. 

3. Управление на риска 

Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от 

всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на 

участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора: 

Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. Тази 

група рискове включва :  

Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, независещи 

от Изпълнителя. 

Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна 

на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, 

Изпълнителите на отделните договори, ВиК………………; 

Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

Технически рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Непълен работен проект; 

Риск 2 – Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

Строителни рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

Риск 2 – Геоложки риск; 

Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи 

Финансови рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за 

текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 



Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране; 

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непред видени разходи, 

свързани с изпълнение на договора.  

Участника отлично се е справил с изискванията на Възложителя, като е разгледал 

всички изискуеми рискове, представил ги е в табличен вид, включващ риск, вероятност, 

тежест на вредата, оценка на риска и ниво/степен на риска. Представил е за всеки риск карта 

за оценка на риска, мерки за въздействие върху изпълнение на договора, мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване и управление 

на последиците.   

По този показател П3 - участника получава 15 точки. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

В заседание на 05.05.2017 г., комисията пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници по обособена позиция №2, свързани с изпълнението 

на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията 

изисквания.  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.  

УЧАСТНИК:  „ПСИ-УСМ“ ЕООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 90 (деветдесет) календарни дни. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

Представената от участника организация на работа при изпълнение на поръчката 

разписва действията на участника по изпълнение на поръчката, като е представил своя 

подход и съдържа разбирането на участника за обхвата на задачата и описанието на 

конкретните дейности, посредством които ще бъде изпълнена целта на договора. 

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените СМР. 

В началото участника е направил презентация на фирмата си и е описал приложимото 

законодателство и документи, свързани с конкретните дейности за обекта. Предложени са 

гаранционни срокове за изпълнените СМР. 

Представил е технологичния процес на изпълнение на строителството, включващ 

съответно: 

– Изпълнение на геодезически работи – стабилизиране на пътя, контролни 

измервания и пътни работи.  

– Изпълнение на демонтажни работи – премахване на асфалта и бетонови настилки, а 

именно - разваляне на уличната настилка; транспорт, товарене, разтоварване и преместване; 

складиране. 

– Земни работи - изкопни работи, депониране на изкопаната земна маса. Насипни 

работи – уплътняване, нивелиране, взимане проби за лабораторни изследвания на 

уплътняването. 

– Изпълнение леглото на настилката и изграждане на отводнителните съоръжения. 

–  Изпълнение на подосновния пласт 

–  Технология за изпълнение на временна организация на движението 

–  Монтаж на тръбопроводи – канализация 

–  Монтаж на тръбопроводи – водопровод  

–  Монтаж на тръбопроводи – сградни канализационни/водопроводни отклонения 

Представени са нормативи за изпълнението на проекта. 

Представено е описание на работата по реализиране на строителството, включващо 

описание на местоположение и брой на фронтовете за работа; описание на звената за 

изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и 

техническа обезпеченост; координация на работните звена; мерки за намаляване на 



затруднението местното население съгласно правилника за вътрешния ред и временна 

организация на движението и други мерки и мероприятия по организация на изпълнение на 

обекта, организация на доставки на материалите. Описани са мерки за контрол с цел 

осигуряването на качеството на СМР на обекта.  

Представен е Линеен график, включващ всички СМР, като са отразени времетраене 

им, броя на работниците, технологичната последователност и взаимозависимост между 

отделните видове работа. Разработени към Линейния график са и Диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията. 

3. Управление на риска 

Участника е представил следните групи рискове: 

1. Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. 

1.1. Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, 

независещи от Изпълнителя. 

1.2. Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от 

промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

1.3. Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, Изпълнителите 

на отделните договори, ВиК и др.; 

1.4.Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

2.  Технически рискове 

2.2.Риск 1 – Непълен работен проект; 

2.3. Риск 2 - Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

2.4.  Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

3. Строителни рискове 

3.1. Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

3.2.Риск 2 – Геоложки риск; 

3.3.Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

3.4.Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

3.5. Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните 

работи 

4. Финансови рискове 

4.1. Риск 1 -  Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания 

за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 

4.2.Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;  

4.3. Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени 

разходи, свързани с изпълнение на договора.  

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЕНО ОТ УЧАСТНИКА:  „ПСИ-УСМ“ ЕООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи (минимум 90 

календарни дни, максимум 150 календарни дни) – максимум 10 точки ; 

П1 = (Сmin / Ci) x 10 = (90 / 90) x 10 = 10 т. 

Където: 

 Сi  e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Сmin e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

По този показател П1 - участника получава 10 точки. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 



В предложението на участника „ПСИ-УСМ“ ЕООД са изпълнени всички дефинирани 

от Възложителя изисквания, но Участника не е разгледал адекватни мерки за намаляване на 

затрудненията на местното население, което се явява съществен пропуск в техническото 

предложение. 

По този показател П2 - участника получава 20 точки. 

3. Управление на риска 

Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от 

всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на 

участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора: 

Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. Тази 

група рискове включва:  

Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, независещи 

от Изпълнителя. 

Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна 

на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, 

Изпълнителите на отделните договори, ВиК………………; 

Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

Технически рискове. Тази група рискове включва: 

Риск 1 – Непълен работен проект; 

Риск 2 – Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

Строителни рискове. Тази група рискове включва: 

Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

Риск 2 – Геоложки риск; 

Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи 

Финансови рискове. Тази група рискове включва: 

Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за 

текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 

Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране; 

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непред видени разходи, 

свързани с изпълнение на договора.  

Участника не е разгледал и конкретизирал изисканите от Възложителя Рискове. 

Предложените от него рискове са бланкетни и не покриват цялостно изискванията на 

Възложителя. 

По този показател П3 - участника получава 8 точки. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

В заседание на 10.05.2017 г., комисията пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници по обособена позиция №3, свързани с изпълнението 

на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията 

изисквания.  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.  

 



УЧАСТНИК:  „АРТСТРОЙ” ООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 90 (деветдесет) календарни дни. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

Представената от участника организация на работа при изпълнение на поръчката 

разписва действията на участника по изпълнение на поръчката, като е представил своя 

подход и съдържа разбирането на участника за обхвата на задачата и описанието на 

конкретните дейности, посредством които ще бъде изпълнена целта на договора. 

В началото участника е представил описание на технологичния процес на изпълнение 

на строителството (СМР), като е описал приложимото законодателство и документи, 

свързани с конкретните дейности за обекта. 

Представил е описание на състоянието на обекта, като е разгледал съществуващото 

положение, технологичното решение и обхвата на строително-монтажните работи. 

Участника е предвидил изпълнението на поръчката да стане на 4 /четири/ етапа, а 

именно: 

1. Подготвителни дейности и организация по започване на строителството 

2. Изпълнение на СМР 

3. Предаване на строежа 

4. Гаранционно обслужване 

В първи етап е разписано предварителната подготовка, включваща направа на 

временна база за нуждите на строителството и мобилизация. 

Втори етап включва изпълнението на всички видове строителни дейности и 

подобекти в обем и технологична последователност, съгласно представеният Линеен 

график. Линейният график, включва всички СМР, като са отразени времетраене им, броя на 

работниците, технологичната последователност и взаимозависимост между отделните 

видове работа. Разработени към Линейния график са и Диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

Трети етап описва предаването на обекта – приемането на извършеното строителство 

чрез констативен акт /протокол/ обр. 19 за извършени строителни работи/. Както и 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 

(приложение №15). 

В четвърти етап участника декларира осигуряване на гаранционно обслужване, 

съгласно договорените гаранционни условия и срокове. 

Разписан е технологичния процес на изпълнение на строителството на (СМР), като е 

са разгледани дейностите в следната последователност: 

- Почистване и обезопасяване на строителната площадка 

- Разваляне на асфалтови настилки 

- Изкоп с багер в земни почви за главни клонове и за сградни отклонения 

- Изкоп ръчен в земни почви 

- Натоварване и извозване на земна маса 

- Подложка и засипване от пясък около тръбопроводи 

- Доставка и монтаж полиетиленови тръби по челна заварка в открити изкопи 

- Материали – тръби и фасонни части 

- Полагане на сигнална и на детекторна лента с медни проводници 

- Направа на обратен насип механизирано 

- Доставка и полагане на баластра 20 см 

- Трамбоване с ръчна трамбовка на пластове 20 см 

- Основни изисквания по време на строителството 

- Временна организация и безопасност на движението 

- Описание на мерките за опазване на околната среда 

- Безопасност на труд, здравословни условия на труд и пожарна безопасност 



Представено е описание на организацията на работата по реализиране на 

строителството (СМР), включващо персонал и ангажирани лица, разпределение на задачи и 

отговорности, координация на участниците в строителния процес и заинтересованите лица. 

Представена е спецификация на материалите при изпълнение на обекта. 

В табличен вид е представена последователност на изпълнение на поръчката, като са 

описани наименование на видовете СМР, мярка, количество, организация, подход начин на 

изпълнение, времетраене  и срок, разпределение на ресурсите – технически и човешки. 

3. Управление на риска 

Участника е разгледал две основни групи рискове, а именно: 

I. Времеви рискове (в табличен вид – риск, вероятност тежест на вредата, влияние, 

мерки за предотвратяване /недопускане на риска, като за всеки риск са описани и мерките за 

преодоляване): 

1. Риск от закъснение започване на работите 

- недописване на протокол образец 2 (2а) 

- забавяне вследствие лоши метеорологични условия 

- забавяне на доставки за материали и оборудване 

2. Риск от изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите 

- забава на срока в графика за доставки на материали и оборудване 

- лоши климатични условия 

- форсмажорни обстоятелства 

- спиране на обекта от държавни и/или общински институции 

- риск от разминаване в геоложки условия на обекта и в проекта 

- риск от кражби на материали и/или механизация 

- прекъсване на съществуващи подземни комуникации 

- рискове свързани с нарушаване на екологични норми 

- риск от забавяне вследствие на злополуки и инциденти 

- риск от погубване на документация и информация 

- риск от спиране на обекта поради възникнали нарушения на минимални изисквания 

за безопасни и здравословни условия на труд и време на строителството  

3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта 

- ненавременно получаване на информация 

- недостатъчност на информацията 

- недостатъчна ангажираност на заинтересованите страни 

- забавено плащане към Изпълнителя 

- промяна в Нормативната уредба 

- проектни различия водещи до изпълнение на допълнителните видове СМР  

4.   Липса / недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници е строителния процес 

- конфликт между участниците в строителния процес 

- смяна на ръководни служители от екипа от страна на участници в строителния 

процес 

- промени настъпващи по време на строителството водещи до съгласуване на същите 

с експлоатационни дружества 

- проектни различия водещи до изпълнение на допълните видове СМР  

5. Липса / недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересовани 

страни в рамките на проекта, а именно: предоставящият безвъзмездна финансова помощ 

Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител 

на договорите за услуги и строителство, Изпълнителя на договори 

- Конфликт между заинтересованите страни в рамките на проекта 

- различия или липса на информация за съществуващото положение на подземната 

инфраструктура 

6. Неизпълнение на договорни задължения, в т.ч. забава на плащания по договора от 

страна на възложителя 



- забава на плащанията по договора от страна на възложителя 

- неизпълнения на договорните отношения свързани със сроковете 

- неизпълнения договорни отношения свързани с качеството 

- забава или отказ от подписване на протоколи и документи по време на 

строителството 

7. Трудности при изпълнението на действия за съгласуване на проекта, 

продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация 

- надвишаване на себестойността при изпълнение на проекта продиктувана от 

непълноти и/или неточности в проектната документация 

- непълноти и/или неточности в проектната документация за съществуващото 

положение на подземната инфраструктура 

- непълноти и/или неточности в проекта за изпълнение на обекта 

8.  Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население 

- Забавяне в следствие на обществено недоволство 

- риск от нарушена комуникация между участниците в строителния процес 

 Изключително неблагоприятни климатични условия 

- Продължителни лоши метеорологични условия 

9. Природни бедствия 

ІІ. Рискове, свързани с нарушения на екологични норми: 

1. Предпоставки за възникване 

2. Мерки за недопускане/предотвратяване възникването на риска 

3.  Мерки и дейности за преодоляване и минимизиране на влиянието на възникналия 

риск 

4. Степен на въздействие върху изпълнение на обекта при възникване на риска 

 СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЕНО ОТ УЧАСТНИКА: „АРТСТРОЙ” ООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи (минимум 90 

календарни дни, максимум 150 календарни дни) – максимум 10 точки ; 

П1 = (Сmin / Ci) x 10 = (90 / 90) x 10 = 10 т. 

Където: 

 Сi  e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Сmin e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

По този показател П1 - участника получава 10 точки. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

В организацията на работа при изпълнение е показал своите познания свързани с 

процеса на изпълнение на поръчката. Предложил е обхват, последователността, броя и 

местоположението на фронтовете на работа, технологичната обвързаност на видовете СМР, 

както и технологичната обвързаност с линейният график за изпълнение на СМР. 

Представени за диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията в съответствие с 

предложения график. Разписан е технологичния процес на изпълнение на строителството на 

(СМР). Представено е описание на организацията на работата по реализиране на 

строителството(СМР), включващо персонал и ангажирани лица, разпределение на задачи и 

отговорности, координация на участниците в строителния процес и заинтересованите лица.  

При последователност на изпълнение на поръчката, участника е предвидил 

т.1„Подписване на протокол – обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия“, което е в разрез с дефиницията за обекта, тъй като е обект на 

техническата инфраструктура и е необходимо съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. 

ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО да се 

подпише протокол – обр. 2а.  



Участника не е разгледал адекватни мерки за намаляване на затрудненията на 

местното население, което се явява съществен пропуск в техническото предложение. 

По този показател П2 - участника получава 10 точки. 

3. Управление на риска 

Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от 

всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на 

участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора: 

Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. Тази 

група рискове включва :  

Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, независещи 

от Изпълнителя. 

Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна 

на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, 

Изпълнителите на отделните договори, ВиК………………; 

Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

Технически рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Непълен работен проект; 

Риск 2 – Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

Строителни рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

Риск 2 – Геоложки риск; 

Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи 

Финансови рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за 

текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 

Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране; 

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непред видени разходи, 

свързани с изпълнение на договора.  

Участника е разгледал две основни подгрупи с описания на рискове. Той не е 

разгледал и конкретизирал изисканите от Възложителя Рискове. Предложените от него 

рискове са бланкетни и не покриват цялостно изискванията на Възложителя. 

По този показател П3 - участника получава 8 точки. 

УЧАСТНИК:  „ИНТЕРХОЛД” ЕООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 90 (деветдесет) календарни дни. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

Представената от участника организация на работа при изпълнение на поръчката 

разписва действията на участника по изпълнение на поръчката, като е представил своя 

подход и съдържа разбирането на участника за обхвата на задачата и описанието на 

конкретните дейности, посредством които ще бъде изпълнена целта на договора. 



В началото участника е направил презентация на фирмата си и е описал приложимото 

законодателство и документи, свързани с конкретните дейности за обекта. 

Представил е технологичния процес на изпълнение на строителството на етапи, 

съответно: 

- Етап 1 – Подготвителни дейности - включващ подготовка за изпълнение на 

строително монтажните работи, временно строителство, мобилизация на обекта, 

първоначална доставка на материали, пропускателен режим, гарантиране на експлоатацията 

на обекта от трети лица по време на СМР, използване на материали и уведомяване на 

населението. 

- Етап 2 – Същинско изпълнение на СМР - включващ технология на изпълнение на 

специфични видове СМР, а именно - разваляне на уличната настилка; изкопни работи; 

транспорт, товарене, разтоварване и преместване; складиране; монтаж; изпълнение на 

връзки на тръбопровод от HDPE; основно хидравлично изпитване; дезинфекция на 

водопровода и плътността на обратния насип, доказващ се чрез лабораторно изследване. 

- Етап 3 – Премахване на временно строителство, почистване и предаване на обекта 

- Етап 4 – Организация на доставка на материали 

Представено е описание на работата по реализиране на строителството, включващо 

описание на местоположение и брой на фронтовете за работа; описание на звената за 

изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и 

техническа обезпеченост; координация на работните звена; мерки за намаляване на 

затруднението местното население и временна организация на движението и други мерки и 

мероприятия по организация на изпълнение на обекта. 

Представен е  Линеен график, включва всички СМР, като са отразени времетраене им, 

броя на работниците, технологичната последователност и взаимозависимост между 

отделните видове работа. Разработени към Линейния график са и Диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията. 

3. Управление на риска 

Участника е представил следните групи рискове: 

1. Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. 

1.1. Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, 

независещи от Изпълнителя. 

1.2. Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от 

промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

1.3. Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, Изпълнителите 

на отделните договори, ВиК и др.; 

1.4.  Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

2. Технически рискове 

2.1.Риск 1 – Непълен работен проект; 

2.2. Риск 2 - Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

2.3.Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

3. Строителни рискове 

3.1. Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

3.2.Риск 2 – Геоложки риск; 

3.3.Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

3.4.Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

3.5.  Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните 

работи 

4. Финансови рискове 



4.1.  Риск 1 -  Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания 

за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 

4.2. Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;  

4.3. Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непред видени 

разходи, свързани с изпълнение на договора.  

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЕНО ОТ УЧАСТНИКА: „ИНТЕРХОЛД” ЕООД 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи (минимум 90 

календарни дни, максимум 150 календарни дни) – максимум 10 точки; 

П1 = (Сmin / Ci) x 10 = (90 / 90) x 10 = 10 т. 

Където: 

 Сi  e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Сmin e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

По този показател П1 - участника получава 10 точки. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

В организацията на работа при изпълнение е показал своите отлични познания 

свързани с процеса на изпълнение на поръчката. 

Участникът е разработил подробно линеен график за изпълнение на СМР, диаграма 

на работната ръка, диаграма на механизацията, като предложеният линеен график за 

изпълнение на СМР  по обхват отговаря на  нормативните документи, съдържа всички СМР, 

като са отразени времетраенето им и броят на работниците, съобразени със съответните 

норми; спазени са технологичната последователност и взаимозависимост между отделните 

видове работи. 

Разработените диаграми на работната ръка и на механизацията са в пълно 

съответствие с предложения график. 

Описани са технологиите за изпълнение на специфични видове СМР, като са описани 

местоположението и броят на фронтовете за работа, звената за изпълнение на основните 

видове дейности, техният брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост, 

като съответстват на предложения от участника персонал и техническо оборудване за 

изпълнение на поръчката. 

Представена е координация на работните звена, съобразена с броя на фронтовете за 

работа, възможността за едновременна работа на отделните работни звена. 

Предвидени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията на местното 

население и е разработена временна организация на движението, осигуряваща по 

възможност постоянното движение на МПС по улиците, по които се извършват СМР, за 

целилия период на строителството. 

Предложението на участника „ИНТЕРХОЛД” ЕООД е ''изчерпателно“ и са изпълнени 

всички дефинирани от Възложителя изисквания, но е на лице едно от следните 

обстоятелства: 

- Описан е броят на фронтовете за работа, но не е отразено местоположението 

им. 

По този показател П2 - участника получава 20 точки. 

3. Управление на риска 

Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от 

всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на 

участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора: 

Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. Тази 

група рискове включва :  



Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, независещи 

от Изпълнителя. 

Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна 

на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условия на 

Общината; 

Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, 

Изпълнителите на отделните договори, ВиК………………; 

Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

Технически рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Непълен работен проект; 

Риск 2 – Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;  

Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

Строителни рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически 

ресурси; 

Риск 2 – Геоложки риск; 

Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр. 

Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи 

Финансови рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за 

текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания 

от страна на Възложителя 

Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране; 

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непред видени разходи, 

свързани с изпълнение на договора.  

Участника отлично се е справил с изискванията на Възложителя, като е разгледал 

всички изискуеми рискове, представил ги е в табличен вид, включващ риск, вероятност, 

тежест на вредата, оценка на риска и ниво/степен на риска. Представил е за всеки риск карта 

за оценка на риска, мерки за въздействие върху изпълнение на договора, мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване и управление 

на последиците.   

По този показател П3 - участника получава 15 точки. 

 

За попълване на таблицата с оценките на участниците преди отваряне на Ценовите им 

предложения, комисията приложи формулата за определяне на Комплексна оценка както 

следва: КО = ТП + ФП където, 

ТП - Технически показатели с тежест - максимум 60 точки 

ТП = П1 + П2 + П3 

П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи – максимум 10 

точки; 

П2 – Организация на работа при изпълнение на поръчката – максимум 35 точки  

П3 – Управление на риска – максимум 15 точки  

 

Комисията в резултата на работата на Етап ІІІ определи окончателните оценки 

на участниците по обособените позиции, както следва. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

„СТАТУС-Н” ООД 

Показател ТП - „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П1 + П2 + П3  

 



Участник 

П1 – 

срок за 

изпълнение 

П2 – 

Организация 

на работа 

П3 – 

управление 

на риска 

Технически 

показатели 

/ТП=П1+П2+П3/ 

„СТАТУС-Н” ООД 10,00 точки 10,00 точки 8,00 точки 28,00 точки 

Комисията допусна до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„СТАТУС-Н” ООД 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД 

Показател ТП - „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П1 + П2 + П3 

Участник 

П1 – 

срок за 

изпълнение 

П2 – 

Организация 

на работа 

П3 – 

управление 

на риска 

Технически 

показатели 

/ТП=П1+П2+П3/ 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД 10,00 точки 20,00 точки 15,00 точки 45,00 точки 

Комисията допусна до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

„ПСИ-УСМ“ ЕООД 

Показател ТП - „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П1 + П2 + П3 

Участник 

П1 – 

срок за 

изпълнение 

П2 – 

Организация 

на работа 

П3 – 

управление 

на риска 

Технически 

показатели 

/ТП=П1+П2+П3/ 

„ПСИ-УСМ“ ЕООД 10,00 точки 20,00 точки 8,00 точки 38,00 точки 

Комисията допусна до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„ПСИ-УСМ“ ЕООД. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

„АРТСТРОЙ” ООД 

Показател ТП - „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П1 + П2 + П3 

Участник 

П1 –  

срок за 

изпълнение 

П2 – 

Организация 

на работа 

П3 – 

управление 

на риска 

Технически 

показатели 

/ТП=П1+П2+П3/ 

„АРТСТРОЙ” ООД 10,00 точки 10,00 точки 8,00 точки 28,00 точки 

Комисията допусна до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„АРТСТРОЙ” ООД 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД 

Показател ТП - „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П1 + П2 + П3  

Участник 

П1 –  

срок за 

изпълнение 

П2 – 

Организация 

на работа 

П3 – 

управление 

на риска 

Технически 

показатели 

/ТП=П1+П2+П3/ 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД 10,00 точки 20,00 точки 15,00 точки 45,00 точки 

Комисията допусна до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД 

След като комисията единодушно реши, че представените „Технически 

предложения” от допуснатите до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участници отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за 

участие и присъди посочените оценки, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки определи място, дата и час за ново публично 



заседание, на което да бъдат отворени пликовете с ценовото предложение на участниците, а 

именно – 19.05.2017 г. от 11.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински съвет, на 4 

етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: гр.Костенец, община 

Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и място се доведоха до 

знанието на участниците в процедурата чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща 

приемането на съобщението.  

 

Етап ІV 

На 19.05.2017 г., в 11.00 часа, в сградата на община Костенец се свика комисията, за 

да разгледа плик „Предлагани ценови параметри”, оцени и класира офертите на 

участниците в откритата процедура, в състав:.  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Николай Димитров Хаджиниколов – директор на дирекция „Финансово-стопански 

дейности“ и главен счетоводител на община Костенец; 

 2. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, на заседанието присъства: 

Милко Христов Дурчев – упълномощен представител на „Статус – Н“ ООД. 

Няма представители на средствата за масово осведомяване.  

Преди да пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”, 

Председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели за оценка от Техническото предложение.  

В съответствие с чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, след оповестяване на горната информация, Председателят на комисията отвори 

последователно, по реда на получаване на офертите и оповести, ценовите предложения на 

допуснатите участници по обособените позиции:  

1. „СТАТУС-Н” ООД – по обособена позиция №1 

2. „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД – по обособена позиция №1 

3. „ПСИ-УСМ” ООД – по обособена позиция №2 

4. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД – по обособена позиция №3 

5. „АРТСТРОЙ” ООД – по обособена позиция №3 

При отварянето бяха оповестени следните цени, предложени от допуснатите 

участници:     

Участник Ценово предложение в лева без ДДС 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД –  

по обособена позиция №1 

122 434,89 лв. /сто двадесет и две хиляди четиристотин 

тридесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/ 

„СТАТУС-Н” ООД –  

по обособена позиция №1  

121 561,78 лв. /сто двадесет и една хиляди петстотин 

шестдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки/ 

„ПСИ-УСМ” ООД –  

по обособена позиция №2 

134 545, 56 лв. /сто тридесет и четири хиляди петстотин 

четиридесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/ 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД –  

по обособена позиция №3 

147 984,22 лв. /сто четиридесет и седем хиляди деветстотин 

осемдесет и четири лева и двадесет и две стотинки/  

„АРТСТРОЙ” ООД –  

по обособена позиция №3 

147 892,14 лв. /сто четиридесет и седем хиляди осемстотин 

деветдесет и два лева и четиринадесет стотинки/ 

В закрито заседание комисията провери дали ценовите предложения на допуснатите 

участници по обособените позиции са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на Документацията за участие в процедурата. Ценовите оферти бяха 

проверени за допуснати аритметически и технически грешки. 

 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертите по 

обособените позиции по ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника 

крайна цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката. Бяха получени следните оценки: 



Участник Точки по показател ФП – Финансови показатели  

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД – 

по обособена позиция №1 
39,71 т. 

„СТАТУС-Н” ООД – 

по обособена позиция №1 
40,00 т. 

„ПСИ-УСМ” ООД – 

по обособена позиция №2 
40,00 т. 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 

по обособена позиция №3 
39,97 т. 

„АРТСТРОЙ” ООД – 

по обособена позиция №3 
40,00 т. 

След формиране на оценките по втория показател, Комисията изчисли резултатите 

на офертите на допуснатите участници по обособените позиции за получаване на 

Комплексна оценка (КО), която се изчислява по формулата: КО = ТП + ФП.  

Участник Точки за Комплексна оценка ТП + ФП 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД – 

по обособена позиция №1 
84,71 т. 

„СТАТУС-Н” ООД – 

по обособена позиция №1 
68,00 т. 

„ПСИ-УСМ” ООД – 

по обособена позиция №2 
78,00 т. 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 

по обособена позиция №3 
84,97 т. 

„АРТСТРОЙ” ООД – 

по обособена позиция №3 
68,00 т. 

Предвид така констатираните предложени цени от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участници по трите обособени позиции, в резултат на прилагане 

на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“ на офертите за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа на територията на община Костенец”, открита с Решение     

№РД-04-141 от 06.03.2017 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 48, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията единодушно 

определи следното класиране на допуснатите участници: 

Обособена позиция №1: „Подмяна на съществуващ водопровод по 

ул.“Патриарх Евтимий“, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и пл.“Константин 

Костенечки“, с.Костенец“. 

 1 място – с 84,71 точки „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 175446117. 

 2 място – с 68,00 точки „СТАТУС-Н“ ООД, с ЕИК 130467904. 

Обособена позиция №2: "Подмяна на водопровод по ул.“Христо Ботев“ и 

ул.“Св.Иван Рилски“, с.Костенец и подмяна на водопровод по ул.“Водопада“ – от 

Вила „Марица“ до ул.“Самуил“ и ул.“Водопада“ – от ДГС-Костенец до разклона за 

Езерото, к.к.Вили Костенец, с.Костенец“. 

Със 78,00 точки „ПСИ-УСМ“ ЕООД, с ЕИК 202460960.  

Обособена позиция №3: "Подмяна и изграждане водопровод на две улици в 

с.Пчелин - от о.т. 9а-10-11-12 и от о.т. 12-13-14, подмяна на водопровод по 

ул.“Белмекен“ – от ул.“Кокиче“ до края на регулация, гр.Костенец, подмяна на 

водопровод по ул.“Мир“, гр.Момин проход и подмяна на водопровод по ул.“Пирин“, 

гр.Костенец“. 

1 място – с 84,97 точки „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с ЕИК 202357469.  

2 място – с 68,00 точки „АРТСТРОЙ“ ООД, с ЕИК 120564924. 



 Предвид така получените резултати при класирането на участниците в обществена 

поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на 

територията на община Костенец”, открита с Решение №РД-04-141 от 06.03.2017 г. на 

Кмета на община Костенец, комисията предлага на възложителя да сключи договори за 

изпълнение на обособените позиции от обществената поръчка със спечелилите участници, 

както следва: 

1. По Обособена позиция №1: „Подмяна на съществуващ водопровод по 

ул.“Патриарх Евтимий“, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и пл.“Константин 

Костенечки“, с.Костенец“ с „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 175446117, със седалище и 

адрес на управление: гр.София, ж.к.“Люлин 3“, бл.387, вх.1, ет.9, ап.51, тел.: 0897/779776, 

е-mail: actualgroup@mail.bg, представлявано от Пламен Петров Павлов – Управител. 

2. По Обособена позиция №2: "Подмяна на водопровод по ул.“Христо Ботев“ и 

ул.“Св.Иван Рилски“, с.Костенец и подмяна на водопровод по ул.“Водопада“ – от 

Вила „Марица“ до ул.“Самуил“ и ул.“Водопада“ – от ДГС-Костенец до разклона за 

Езерото, к.к.Вили Костенец, с.Костенец“ с „ПСИ-УСМ“ ЕООД, с ЕИК 202460960, със 

седалище и адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, 

район Люлин, п.к.1331, бул."Европа" №171, тел.: 0888/601111, е-mail: psiusmbg@gmail.com, 

представлявано от Александър Антонов Пенчев – Управител.  

3. По Обособена позиция №3: "Подмяна и изграждане водопровод на две улици 

в с.Пчелин - от о.т. 9а-10-11-12 и от о.т. 12-13-14, подмяна на водопровод по 

ул.“Белмекен“ – от ул.“Кокиче“ до края на регулация, гр.Костенец, подмяна на 

водопровод по ул.“Мир“, гр.Момин проход и подмяна на водопровод по ул.“Пирин“, 

гр.Костенец“ с „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с ЕИК 202357469, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Триадица, 

п.к.1404, бул.“България“ №73, вх.Б, ет.2, ап.Б6, тел.: 0876/634001, факс: 02/4778134, е-mail: 

interhold@interhold.bg, представлявано от Десислав Генчев Герданов – Управител.  

 

Настоящият ДОКЛАД, ведно с ПРОТОКОЛ 2 и ПРОТОКОЛ 1 изготвени в хода на 

работата на комисията и цялата документация за участие в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа 

на територията на община Костенец”, открита с Решение №РД-04-141 от 06.03.2017 г. 

на Кмета на община Костенец, на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки и чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, се предоставя на възложителя за утвърждаване.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Протокол 1, Протокол 2 и документацията по обществената 

поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Янакиев  ................/п/................... 

      

 и членове:  

  Николай Хаджиниколов  ............../п/......................  

 

  

Анета Кирова           .............../п/......................  

 

Дата: 22.05.2017 г. 
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