
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 14.05.2018 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-117 от 

03.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за разглеждане и оценка на 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване за участие в обществена 

поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец –         

с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“, открита с Обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с 

№92-А-51 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове: 

1. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 
2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител“. 

 

Запечатаните пликове с допълнително представените документи бяха предадени 

на  комисията в 10:50 часа. 

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на получените допълнителни 

документи, изискани от подалите оферти за участие в процедурата. 

Комисията направи съобразно получените допълнителни документи към 

подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. Подадените допълнителни документи са постъпили в срока, определен в 

искането, изпратено до подалите оферти „НОРТАН“ ЕООД и „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ 

ЕООД. 

След като установи редовността на постъпването на допълнителните 

документи, комисията пристъпи към тяхното разглеждане и съответствието на 

съдържанието им с изискванията на възложителя, посочени в публикуваната обява и 

документацията на поръчката и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, 

свързани с управлението на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до 

км 9+000“, открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки с №92-А-51 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец, в постъпилите допълнителни документи към оферти от участниците се 

установи следното: 

1. „НОРТАН“ ЕООД, с ЕИК 200032167. 

Участника е приложил следните документи: 

1.1.  За предложения експерт Румяна Тончева Петриди – Декларация по чл. 65, 

ал. 3 от ЗОП за ползване ресурсите на трети лица; 

1.2. За предложения експерт – юрист Мирослава Красимирова Георгиева – 

Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване ресурсите на трети лица. 

2. „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 201426791. 

Участника е приложил следните документи: 

Участника е приложил следните документи: 

1.1. Нов ЕЕДОП за Цветан Илиев Илиев – експерт-икономист на мястото на 

Дарина Петрова Георгиева в екипа за изпълнение на поръчката, притежаващ образователно-

квалификационна степен "Магистър" по специалност "Икономика", с необходимия 

минимален общ професионален опит по специалността и специфичен професионален 



опит – участие в екип като експерт при управление изпълнението и отчитането на 

проект за строителство; 

1.2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката – Образец №9; 

1.3. Удостоверение за добро изпълнение – 3 бр.; 

1.4. Обяснение за техническа грешка, относно наличието в представения 

комплект документи за участие в обществената поръчка на образци на документи 

изготвени от друга община с предмет различен от предмета на настоящата обществена 

поръчка.  

 

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,  

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

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

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

1. От „НОРТАН“ ЕООД, са представени всички изискващи се документи и те 

са редовни от формална страна. 

2. От „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

3. От „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД, са представени всички изискващи се 

документи и те са редовни от формална страна. 

  

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в офертите 

на допуснатите участници, които отговарят на изискванията за подбор, както следва: 

1. „НОРТАН“ ЕООД; 

2. „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД; 

3.   „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД. 

   

ІІ. След преглед на всички допълнително представени от участниците 

документи и преглед на напълно окомплектованите оферти, Комисията пристъпи към 

разглеждане предложенията на участниците.  

 

  Разглеждане на техническите предложения на участниците: 

 Участник № 1 – „НОРТАН” ЕООД, гр. София 
 Комисията констатира, че техническото предложение на допуснатия участник 

отговаря на изискванията на възложителя. 

 Участникът е предложил: 

 Срок за изготвяне на заявка за авансово плащане до ДФ „Земеделие“ -                    

2 календарни дни 

 Срок за изготвяне на заявка за окончателно плащане до ДФ „Земеделие“ -             

5 календарни дни 
 Срок за изготвяне на искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка до ДФ 

„Земеделие“ - 5 календарни дни. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка участникът 

предложил следната Организация за изпълнение на поръчката: участникът направил 



подробно описание на отделните дейности за изпълнение на поръчката. Представена е 

организация на изпълнение като са представени вижданията на участника относно 

организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. За всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки ресурси за 

тяхното изпълнение. Направено е описание на дейностите и е представен график за 

изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на 

отделните дейности и етапи за изпълнение. 

 

Участник № 2 – „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД, гр. София 

 Комисията констатира, че техническото предложение на допуснатия участник 

отговаря на изискванията на възложителя. 

 Участникът е предложил: 

 Срок за изготвяне на заявка за авансово плащане до ДФ „Земеделие“ -                     

4 календарни дни 
 Срок за изготвяне на заявка за окончателно плащане до ДФ „Земеделие“ -             

7 календарни дни 
 Срок за изготвяне на искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка до ДФ 

„Земеделие“ - 4 календарни дни. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка участникът 

предложил следната Организация за изпълнение на поръчката: участникът направил 

подробно описание на отделните дейности за изпълнение на поръчката. Представена е 

организация на изпълнение като са представени вижданията на участника относно 

организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. За всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки ресурси за 

тяхното изпълнение. Направено е описание на дейностите и е представен график за 

изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на 

отделните дейности и етапи за изпълнение. 

  

Участник № 3 – „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. София  

Участникът е предложил: 

Срок за изготвяне на заявка за авансово плащане до ДФ „Земеделие“ -                      

3 календарни дни. 

Срок за изготвяне на заявка за окончателно плащане до ДФ „Земеделие“ -                

3 календарни дни. 
Срок за изготвяне на искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка до ДФ 

„Земеделие“ - 3 календарни дни. 

Участникът представил като отделно приложение към техническото предложение 

предвижданата от него организация за изпълнение на поръчката. 

Комисията се запозна с така представеното от участника приложение и 

установи, че същото не отговаря на техническата спецификация, одобрена от 

възложителя, с оглед на следните мотиви: 

Участникът започнал изложението си с кратка информация за проекта и на стр.5 

посочил, че мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Костенец. В 

указанията към участниците, достъпни в профила на купувача, възложителят изрично 

посочил: „Място на изпълнение: гр. Костенец и в офиса на избрания изпълнител“. 

Т.е. участникът не е взел предвид факта, че услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка ще се изпълняват на територията на гр. Костенец, но и в офиса 

на избрания изпълнител. Това е така, защото една част от задълженията на избрания 

изпълнител включват работа и действия в гр. Костенец, но друга част изискват 

изготвяне и окомплектоване на документи, което участникът следва да извърши в 

офиса си. В техническата спецификация Възложителят не предвижда да предостави 

помещение на избрания изпълнител в сградата на община Костенец, за да се приеме, че 

евентуално той предвижда екипа му да бъде ситуиран в гр. Костенец за срока на 

договора. Информация в тази посока не се съдържа и в техническото предложение. 



На стр.7 от приложението, след като описал дейностите, които възложителят 

посочил в техническата спецификация, участникът посочил, че предлага по-широк 

обхват , в който обхват включил и изготвяне на документации, включващи решения и 

обявления  за обществените поръчки, свързани с възлагане на дейностите по проекта и 

на технически спецификации към тях. Така посоченото от участника не отговаря на 

техническата спецификация на възложителя, тъй като от нито една от посочените 

дейности, посочени там, не може да се извлече по тълкувателен път този «по-широк 

обхват», посочен от участника. Възложителят не е предвидил като задължение на 

избрания изпълнител по настоящата обществена поръчка да изготвя документации за 

обществени поръчки и/или технически спецификации към тях. Така посоченото от 

участника показва и непознаване на правилата на ПРСР 2014-2020 г., тъй като преди 

да обяви настоящата обществена поръчка възложителят е представил в ДФЗ-РА 

списък на планираните обществени поръчки и описателен документ към тях, в който е 

изготвил техническа спецификация за всички предвидени по проекта обществени 

поръчки. Същата е одобрена от ДФЗ-РА и след това възложителят е пристъпил към 

изготвяне на документации за обявяване на обществените поръчки. Т.е. не би могло 

изпълнителя по настоящата обществена поръчка да изготвя технически спецификации, 

тъй като това е действие, което вече е извършено от възложителя и е преминало 

контрол през ДФЗ-РА. 

Участникът посочил, че предвижда и да извърши подготовка и окомплектоване на 

заявки за авансови, междинни и окончателно плащане. Така посоченото от участника 

не отговаря на техническата спецификация на възложителя, тъй като в нея ясно и 

точно е посочено, че избрания изпълнител следва да изготви заявки за авансово и 

окончателно плащане, както и искания за финансиране на разходи за ДДС към заявките 

по проекта. Възложителят не е предвиждал изготвяне на заявка за междинно плащане, 

тъй като такава не е предвидена съгласно сключения договор за предоставяне за 

безвъзмездна финансова помощ. Участникът при изготвяне на техническото си 

предложение е следвало да се съобрази с изготвената от възложителя техническа 

спецификация и да разработи същото съобразно посоченото в нея. Това е така, тъй 

като в организацията си за изпълнение на поръчката, участникът следвало да 

представи своята организация подведена под призмата на изискванията и условията на 

възложителя за конкретната услуга, а не да посочва принципни положения и 

документи, които не са приложими в настоящия случай. 

На стр.8 участникът посочил, че предвижда да изготви «окончателен доклад», в 

който ще се анализират общите данни за проекта  и изпълнените дейности. На стр.13 

предвижда изготвяне на „встъпителен доклад“, в който да отрази резултатът от 

мобилизационния етап. В частта, в която разработил за рисковете, участникът предвидил 

и доклади за управление на риска. На стр.65 /номерация на участника/  предвидил 

изготвяне на доклади за изпълнение на договорите. На стр.66 /номерация на участника/ 

предвидил изготвянето на тримесечни доклади. На стр.98 /номерация на участника/ е 

предвидено изготвянето от страна на участника на доклади за напредъка от 

осъщественото наблюдение. На стр.101 /номерация на участника/ се предвижда 

изготвянето на месечни отчети. На стр.105 /номерация на участника/ е предвидено 

изготвянето на периодични доклади. На стр.107 /номерация на участника/ отново се 

предвижда представяне на доклади за наблюдавания напредък, доклади при поискване, 

месечни и окончателни доклади. Така посоченото от участника отново не почива на 

техническата спецификация. Такъв ангажимент на участника не може да се извлече и 

от изготвения от възложителя и достъпен в профила на купувача проект на договор. 

Ангажимент за изготвяне на окончателен доклад, встъпителен доклад, доклад за 

управление на риска, доклад за изпълнение на договорите,  тримесечни доклади, доклади 

за напредъка от осъщественото наблюдение, месечни отчети и периодични доклади от 

избрания изпълнител, не е посочен.  

На стр.8 участникът предвидил, че ще се произнася по съответствието на разходите 

с поетото задължение. Това действие на участника не може да бъде извлечено като 



задължение и/или ангажимент от нито едно от задълженията му съгласно 

техническата спецификация на възложителя. Още повече, че това като действие 

може да бъде извършено само и единствено от одитор по проекта, каквито функции, 

съгласно техническата спецификация не са вменени на участника. 

На стр.11 от приложението към техническото участникът отново предвидил, че при 

необходимост ще разработи процедури във връзка с заявките за междинно плащане. 

Както се посочи по-горе, заявка за междинно плащане, съгласно техническата 

спецификация на възложителя, не се предвижда като задължение и ангажимент на 

избрания изпълнител, тъй като не е предвидена в договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Костенец и ДФЗ-РА.  

На стр.12 от приложението към техническото приложение участникът посочил, че 

предвижда да спазва изискванията относно недопускане на налагане на финансова 

корекция, определена по ПМС №134/2010г. за приемане на Методология за определяне 

на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението 

на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на 

Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейският фонд за рибарство. На стр.92 /номерация на участника/ отново е посочено, 

че участника предвижда да спазва изискването за недопускане на налагане на финансова 

корекция, определена по ПМС №134/2010г. Така посоченото от участника показва 

непознаване на действащата нормативна уредба, тъй като с постановление № 57 от 

28 март 2017 г.. на МС е приета Наредба за посочване на нередности, представляващи 

основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за 

определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С пар.1, ал.1 от 

цитираното постановление се отменя посоченото от участника ПМС №134/2010 г., 

което той предвижда да спазва при работата си, ако бъде избран за изпълнител. 

На стр.15 от приложението към техническото предложение участникът посочил, че 

съгласно разпоредбите на „чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, договорите 

не подлежат на промяна, освен в изключителни случаи регламентирани в чл. 43, ал. 2,    

т. 1-3 от ЗОП“. Така посоченото от участника не отговаря на действащата 

нормативна уредба. Цитираната правна норма е от отменен закон, който е отменен 

със ЗОП, в сила от 15.04.2016 г. Т.е. участникът не е запознат с действащата 

нормативна уредба, която като изпълнител на настоящата обществена поръчка 

следва да прилага.   

На стр.16 от приложението участникът посочил, че ще следи използваните 

материали дали са с изискуемото качество и надеждност. На стр.70 /номерация на 

участника/ участникът посочил, че предвижда да извършва проверка на действителната 

доставка на строителните дейности, преди извършване на плащанията. Комисията 

установи, че от една страна посоченото от участника като негово задължение не 

може да се извлече от техническата спецификация на възложителя. Следва да се вземе 

предвид и факта, че именно качеството на използваните материали и действителната 

им доставка е задължение на строителния надзор, а не на дружеството, което ще 

извършва дейности по управление изпълнението на проекта.  

Участникът в представеното от него приложение, без да е поставено от 

възложителя като изискване към съдържанието на техническото предложение, 

разработил много детайлно предвиждани от него рискове. В тази част предвидил като 

допускане на стр.18 евентуални действия на изпълнителите по договора за одит. 

Посоченото от участника показва непознаване на правилата на ПРСР 2014-2020 г., 

тъй като по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не са 

допустими разходи за одит. В тази част при посочване на риска от закъснение поради 

неуточнени проектни решения или бездействие на изпълнителите, участникът посочил 

като мярка, която предвижда да прилага – изготвяне на план-график за изпълнение на 

отделните фази на проектиране и изчерпателно прилагане на всички изисквания за 

проектиране в съответствие с ПРСР. Посоченото от участника показва непознаване на 



предмета на поръчката и не съответства на техническата спецификация на 

възложителя. Избраният изпълнител следва да предостави консултантски услуги по 

управление изпълнението и отчитането на проекта, а не проектиране. Проектиране не 

е предвидено и в техническата спецификация на възложителя.  

При разработване на риска от закъснение поради необичайно неблагоприятни 

климатични условия по време на строителството, рискът от трудова злополука и рискът 

от обявяване в ликвидация, несъстоятелност, прекратяване на търговското предприятие, 

участникът в начините за преодоляване на риска отново посочил изпълнителите по 

договорите за одит. Както се посочи по-горе, разходи за одит по ПРСР 2014-2020г. не са 

допустими и договори за одит не се сключват. 

В т.2 от приложението, наименувана „Организация за изпълнение на поръчката“ 

участникът посочил предвиждания от него подход и отново на стр.55 /номерация на 

участника/ участникът посочил, че предвижда да изготвя документации. От една 

страна, не става ясно какви точно документации предвижда да изготвя участника. От 

друга страна, така посоченото не съответства на техническата спецификация на 

възложителя, тъй като в нея не е предвидено изготвянето на „документации“. 

В представения от участника списък на предложените дейности в частта 

„разработване и актуализиране на всички необходими насоки …“ на стр.62 /номерация 

на участника/ посочил, че предвижда да спазва правилата за методите на 

администриране и докладване на нередности по ПРСР 2014-2020 г., Мярка 321. 

Предвижда спазването на правила за осъществяване на мерките за информация и 

публичност по ПРСР 2014-2020 г., Мярка 321. Така посоченото от участника не 

съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като настоящата 

обществена поръчка е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от ПРСР 2014 г. – 2020 г. 

Посочената от участника мярка 321  не съществува в ПРСР 2014-2020 г.   

На стр.70 /номерация на участника/ участникът посочил, че предвижда изготвяне 

на заявления за междинни плащания съобразно договореното в ДФЗ. На стр.91 

/номерация на участника/ отново предвидил консултиране относно допълнителни 

указания на ДФЗ за входиране на заявления за междинни плащания. Така посоченото от 

участника не отговаря на техническата спецификация на възложителя, тъй като в нея 

ясно и точно е посочено, че избрания изпълнител следва да изготви заявки за авансово и 

окончателно плащане, както и искания за финансиране на разходи за ДДС към заявките 

по проекта. Възложителят не е предвидил изготвяне на заявка за междинно плащане, 

тъй като такава не е предвидена съгласно сключения договор за предоставяне за 

безвъзмездна финансова помощ. Участникът при изготвяне на техническото си 

предложение е следвало да се съобрази с изготвената от възложителя техническа 

спецификация и да разработи същото съобразно посоченото в нея. Това е така, тъй 

като в организацията си за изпълнение на поръчката, участникът следвало да 

представи своята организация подведена под призмата на изискванията и условията на 

възложителя за конкретната услуга, а не да посочва принципни положения и 

документи, които не са приложими в настоящия случай. 

На стр.71-87 /номерация на участника/ участникът представил като образци заявка 

за авансово плащане, решение на общински съвет, банкова гаранция, запис на заповед, 

общи документи към заявките за междинно и/или окончателно плащане, изготвяне и 

окомплектоване на заявката за окончателно плащане. Комисията установи, че така 

посоченото от участника и изписано като приложими документи не отговаря на 

действащата Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, от ПРСР 2014 г. – 2020 г. Посочените документи са по наредбите по 

приложението на ПРСР 2007-2013 г., а не по действащите такива, по които е обявена 

настоящата обществена поръчка и е изготвена техническата спецификация на 



възложителя. Т.е. посоченото от участника не отговаря на техническата 

спецификация на възложителя.    

На стр.99 /номерация на участника/ участникът посочил, че при изготвянето на 

необходимите документи съгласно Наредба №25 ще подпомага възложителя. Комисията 

установи, че така посоченото от участника не отговаря на техническата 

спецификация, тъй като документите, които следва да бъдат изготвени и 

комплектувани във връзка с управлението изпълнението на проекта на община 

Костенец са съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, от ПРСР 2014 г. – 2020 г. 

На стр.108 /номерация на участника/ е посочено, че екипът, предложен за 

изпълнение на поръчката анализира нормативните актове в сектор «отпадъци» на 

национално и европейско ниво. Комисията установи, че не става ясно така посочения 

опит на експертите в сектор „отпадъци“, който не е относим към предмета на 

консултантската услуга, как се съотнася към предвидената от участника организация 

на работа.  

При посочване на ангажиментите на ръководителя на проекта на стр.110 

/номерация на участника/ е предвидено, че последния ще съгласува и координира 

действията си с националния координатор по проекта. Така посоченото от участника не 

отговаря на техническата спецификация на възложителя. Не отговаря на правилата и 

условията на ПРСР 2014-2020 г., тъй като по проектите по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, от ПРСР 2014 г. – 2020 г., няма предвидена фигура на «национален 

координатор по проекта».  

При посочване на отделните дейности и отговорните за тях лица на стр.115 

/номерация на участника/ участникът посочил като Дейност 15 изготвяне на заявления за 

междинни и окончателни плащания съобразно договореното с ДФЗ. Комисията 

установи, че при посочване на дейностите и отговорните за това лица участникът не 

е предвидил изготвяне на заявки за авансово плащане, както и искания за финансиране 

на разходи за ДДС към заявките по проекта. Т.е. посочените от участника дейности 

от една страна не включват всички дейности, които възложителят е предвидил в 

техническата спецификация като ангажимент на избрания изпълнител. От друга 

страна, участникът отново предвижда изготвяне на заявление за междинно плащане, 

а както комисията посочи по-горе, съгласно техническата спецификация на 

възложителя и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – по 

настоящия проект не се предвижда извършване на междинно плащане, съответно не се 

предвижда подаване на заявление за междинно плащане. 

Участникът представил индикативен график за изпълнение на дейностите, който 

комисията установи, че не отговаря на техническата спецификация на възложителя. 

Това е така, тъй като в техническата спецификация на възложителя ясно и конкретно 

са посочените ангажиментите на избрания изпълнител по предмета на обществената 

поръчка. Вместо да предвиди в графика изпълнение на възложените работи, които да 

съответстват на техническата спецификация, участникът отново предвидил 

изготвяне на списък с планираните обществени поръчки и описателни документи за 

всички дейности по проекта, което не е предвидено като негов ангажимент в 

техническата спецификация и което възложителя на настоящата обществена 

поръчка е изпълнил в срок от 15 работни дни след сключване на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Като следваща възложена работа 

участникът предвидил в графика изготвяне на тръжни документации за избор на 

изпълнители за дейностите по проекта.  Тази предвидена от участника работа отново 

не е включена от възложителя в техническата спецификация и не е негов ангажимент. 

Участникът предвидил и да провежда обществени поръчки, което не само, че не е 



предвидено в техническата спецификация от възложителя, но и противоречи на 

действащото законодателство. Съгласно ЗОП възложител на обществени поръчки и 

отговорен за провеждането им е кмета на община Костенец и не може външна за 

възложителя организация да отговаря за провеждането на обществените поръчки.  

В образеца на техническо предложение – образец №5, възложителят изрично 

посочил, че предложения, които не отговарят на техническата спецификация или в 

които липсва обособена и описана съответна част от техническото предложение, ще 

бъдат предложени за отстраняване. 

С оглед на установените от комисията по-горе несъответствия между 

предложението на участника и техническата спецификация по настоящата 

обществена поръчка, комисията единодушно реши участникът „Архитект 

проект“ ЕООД да бъде отстранен от участие. 

 

 Разглеждане на ценовите предложения на участниците: 

Участник № 1 – „НОРТАН” ЕООД, гр. София  

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства на 

изискванията на възложителя и не превишава посочената прогнозна стойност на 

обществената поръчка. 

 

 Участник № 2 – „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД, гр. София 

 Комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства на 

изискванията на възложителя и не превишава посочената прогнозна стойност на 

обществената поръчка. 

 

 С оглед на взетите от комисията решения по-горе, комисията единодушно реши, 

че допуска до оценка офертите на участниците:  

Участник № 1 – „НОРТАН” ЕООД, гр. София  

Участник № 2 – „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД, гр. София 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна 

оферта", която се определя чрез „Оптимално съотношение качество/цена”. 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически 

възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на 

офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена”. 

Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на 

комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им 

тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки 

показател. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на 

получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по 

определените в Методиката за оценка  показатели. 

 

Показатели за оценка 

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки.  

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална 

оценка - 50 точки.  

 

             К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула: 

К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 

където 

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник. 

Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му 

предложение. 



 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си 

предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно 

Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 

 

Показателят се изчислява по следния начин: 
 

 К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката макс.50 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните 

дейности и етапи за изпълнение. 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните 

дейности и етапи за изпълнение. 

 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало 

и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  
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- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните 

дейности и етапи за изпълнение. 

 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало 

и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните 

дейности и етапи за изпълнение. 

 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични и четирите посочени обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало 

и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 
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4. Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката.  

 

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата: 

КО = К1 + К2  

 

КО има максимална стойност 100 точки. 

 

Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка за определяне на 

офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена”, на всяка една от 

допуснатите до участие и оценка оферти, както следва: 

 

Участник № 1 – „НОРТАН“ ЕООД, гр. София 

             К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула: 

К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 = (32600/32600.)*50 = 50 точки получава участника 

 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си 

предложение участникът посочил организацията за изпълнение, съгласно 

Техническата спецификация. Комисията извърши оценка на посочената организация 

на работа. 
По показателят комисията единодушно реши, че участника получава 

максималните 50 точки с оглед на следните аргументи: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят дейностите между тях, начини на осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услуга. 

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 

и етапи на изпълнение. 

Техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, в което са налични следните 4 

/четири/ обстоятелствата, а именно:  

- Разпределени са дейностите за изпълнение на поръчката, описани са методи и 

нормативни източници, показано е разпределението по експерти, разписани от стр. 2 до 

стр. 16 в Техническото предложение на участника; 

- Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнение на основните етапи и 

задачи при изпълнение на поръчката, както и задълженията на отговорните за 

изпълнението им експерти, разписани от стр. 16 до стр. 21 и от стр. 29 до стр. 51 в 

Техническото предложение на участника. 

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от 

експерти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката, разписани от стр. 22 

до стр. 28 в Техническото предложение на участника. 

- Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя, разписани от стр. 39 до стр. 51 в Техническото предложение 

на участника. 

 

В извод: Участникът е посочил ключови и неключови експерти, които ще 



участват в изпълнението на поръчката. Посочени са методи и начини на изпълнение на 

поръчката за управление на проекта и подходи за реализиране на задачите, описана е 

основната нормативна база, планирани са специфичните задачи и са разработени 

подробно основни дейности и поддейности, предвидени за изпълнението на поръчката. 

Групирани са основните дейности по управление на проекта – Административни, 

Правни, Подпомагане на инвестиционните дейности на Възложителя, Финансови, 

Организационни и Документални. 

Вижданията на участника, относно организацията, която предвижда да създаде за 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката са представени посредством 

изпълнението на отделни етапи. Посочено е разпределение на ресурсите по дейностите 

от поръчката, като са представени чрез описание на основните задачи и конкретните 

изпълнители. 

Представена е организационна структура на участника – органограма, посочени 

са две системи за мониторинг и контрол на изпълнение на задачите – външен и 

вътрешен, описана е координацията при изпълнението на поръчката – вътрешна и 

външна.  

Участникът е описал подробно процеса на комуникация с Възложителя, допуснал 

е и е предвидил възможни групи от рискове, които могат да възпрепятстват 

изпълнението на поръчката. 

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата: 

КО = К1 + К2 = 50 + 50 = 100 точки получава участника 

 

 Участник № 2 – „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, гр. София 

             К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула: 

     К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 = (32600/34560)*50 = 47.16 точки получава участника 

 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си 

предложение участникът посочил организацията за изпълнение, съгласно 

Техническата спецификация. Комисията извърши оценка на посочената организация 

на работа. 
По показателят комисията единодушно реши, че участника получава 

максималните 50 точки с оглед на следните аргументи: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят дейностите между тях, начини на осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услуга. 

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 

и етапи на изпълнение. 

Техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, в което са налични следните 4 

/четири/ обстоятелствата, а именно:  

- Разпределени са дейностите за изпълнение на поръчката, описани са методи и 

нормативни източници, показано е разпределението по експерти, разписани от стр. 3 до 

стр. 11 в Техническото предложение на участника; 

- Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнение на основните етапи и 

задачи при изпълнение на поръчката, както и задълженията на отговорните за 

изпълнението им експерти, разписани от стр. 20 до стр. 23 в Техническото предложение 

на участника; 



- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от 

експерти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката, разписани от стр. 24 

до стр. 26 в Техническото предложение на участника; 

- Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя, разписани от стр. 12 до стр. 19 и от стр. 27 до стр. 31 в 

Техническото предложение на участника; 

 

В извод: Участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката за 

изпълнение на дейностите, която включва детайлно описание на нормативни изисквания 

и информационни източници за изпълнение на поръчката, съобразено с установените 

стандарти и норми на качество и критерии, произтичащи от директивите на ЕС и 

българското законодателство, както и Договора за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ, между Възложителя и Държавен фонд „Земеделие“. 

Ясно формулирани са основните етапи на реализиране, всеки от който включва в 

себе си съответните подетапи и дейности пряко свързани с ангажиментите на участника 

с възложената поръчка. Във встъпителната част от своето предложение участника 

систематизира работата между всички участници в процеса на реализиране на проекта, 

дейностите,  целите и задачите, които си поставя участника, както и резултатите, които 

трябва да бъдат постигнати, с оглед правилното разпределение на дейностите във 

времето. 

Участникът е предложил основни подходи, които ще бъдат взети предвид при 

реализирането на проекта, а именно – систематичен подход, последователност, стриктно 

спазване на работната програма и графика, ангажираност, редовна и ефективна 

комуникация с Възложителя, партньорство, прозрачност, система за вътрешно 

осигуряване на качеството на всички етапи от изпълнението на проекта, публичност и 

визуализация, както и очакваните резултати. 

В следващия раздел участникът е дал описание на дейностите, които ще бъдат 

извършени от него и тези, които ще бъдат контролирани в хода на изпълнение на 

проекта, описание и съответствие на методите за изпълнение на дейностите от обхвата 

на поръчката и начини за постигане на очакваните резултати от изпълнение на услугата, 

съобразно изискванията на техническата спецификация. Дейностите и услугите, 

свързани с изпълнение на поръчката, са групирани в следните направления – 

Административни и Юридически дейности. 

Участникът е описал подробно общите и специфични документи, необходими за 

отчитане изпълнението на проекта, както и документите, свързани с изготвяне на заявки 

за авансово и окончателно плащане, както и искания за финансиране на разходите за 

ДДС, съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г., за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, от ПРСР 2014 г. – 2020 г. и Указанията на ДФЗ.  

Предвидени са дейностите съдействие при провеждане на кореспонденцията, 

комуникацията и координацията между Възложителя и ДФЗ – РА и други 

заинтересовани страни, осигуряване на подкрепа и предоставяне на консултации на 

екипа за управление на проекта на община Костенец, във връзка с ежедневното 

управление, координация и изпълнение на дейностите, проследяване и информиране на 

Възложителя за спазване на календарния график за изпълнението на проекта и 

преработка на документацията/-ите, в случай на неодобрение от Възложителя и/или при 

отправени препоръки от страна на ДФЗ-РА. 

Участникът е представил органограма за разпределение на задачите, график за 

изпълнение на дейностите, срокове и отговорности по изпълнението на поръчката. 

В заключителната част от своето предложение, участникът е предвидил Мониторинг и 

контрол при изпълнение на поръчката, както и е разработил основните рискове и 

допускания при изпълнението на поръчката, чрез методика за оценка на риска, описание 

на идентифицираните рискове, мерки за тяхното адресиране и оценка, както и е 



направено описание на допусканията, във връзка с успешната реализация на поръчката. 

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата: 

КО = К1 + К2 = 50 + 50 = 97.16 точки получава участника 

 

С оглед на така изчислените комплексни оценки, комисията единодушно реши и 

класира участниците, както следва: 

На първо място участник № 1 – „НОРТАН” ЕООД, гр. София. 

На второ място участник № 2 – „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД, 

гр. София. 

 

Предвид така получените резултати при класирането на участниците в 

обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на 

проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец 

–  с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“, открита с Обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с 

№92-А-51 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, комисията предлага на 

възложителя да сключи договор за изпълнение с участника подал оферта отговаряща на 

всички изисквания на бенефициента, с получена най-висока комплексна оценка след 

прилагане на одобрената методика и класирана на първо място:  

„НОРТАН“ ЕООД, с ЕИК 200032167, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Триадица, п.к.1000, ул. 

„Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8, тел./факс: 02/9549498, е-mail: office@nortan.bg, 

представлявано от Мария Красимирова Кожухарова – Управител.  

 

Настоящият ПРОТОКОЛ 2, ведно с ПРОТОКОЛ 1, изготвени в хода на работата 

на комисията и цялата документация за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. 

Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“, открита с Обява за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с №92-А-51/23.03.2018 г. 

на Кмета на Община Костенец, на основание чл. 97, ал. 4 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.  

 

 Председател: Георги Янакиев - ......../п/........... 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Членове: Анета Кирова - ..../п/............... 

                               (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Виолетка Нейчева - ..../п/............... 

                                            (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 

УТВЪРДИЛ: …………./П/……….. 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

  РАДОСТИН РАДЕВ 

       Кмет на Община Костенец 

 

14.05.2018 г. 


