
 

ПРОТОКОЛ №3  

Изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в изпълнение на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП 

(В НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ СЕ ОТРАЗЯВА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ) 

 

Настоящият протокол отразява работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП за извършване на 

подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците за изпълнение на 
обществена поръчка с Предмет: „Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на 

работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени 

позиции: Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 

към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на авторски 
надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди 

битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – 

„Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от каптаж в курорт 
Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и 

осъществяване на авторски надзор“, открита с Решение №РД-04-177/02.05.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец, изпратено в РОП на 03.05.2018 г. и  публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с ID845251 и Обявление 

за поръчка изпратено за публикуване в РОП на 03.05.2018 г. и публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с 
ID845252. 

 

На 04.07.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на 
Община Костенец, в 14:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец - гр. Костенец,               

ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, като ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 

и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: „Предоставяне на проектантски услуги 

във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски 

надзор“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и 
реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни 

стени” и осъществяване на авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване 

и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 
Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода 

от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до 

село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“. 

 

КОМИСИЯТА СЕ СЪБРА В СЪСТАВ: 

КОМИСИЯ В 

СЪСТАВ: 
ИМЕ и ФАМИЛИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Трайков Янакиев секретар на Община Костенец 

ЧЛЕНОВЕ: 

инж. Валентин Райчов 

Терзийски 
главен инженер на община Костенец 

Виолетка Петрова 

Нейчева 
старши експерт „Счетоводител” при Община Костенец 

 

ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОТ 

СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 



 

№ 
Участник подал 

офертата 
Вх. № 

Дата на 

получаване 

Час на 

получа

ване 

Адрес за кореспонденция, тел., 

факс, електронен адрес 

посочени върху плика с 

офертата 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 

1.  

„НИПРОРУДА“ 
ООД 

92-Н-57 25.05.2018 г. 10.06 ч. 

седалище и адрес на управление: 
Област Пловдив, община 

Пловдив, гр. Пловдив, район 

Тракия, п.к.4023, ж.к. „Тракия“, 
ул. „Княз Борис І“ №9, тел.: 

032/682793, факс: 032/682792, 

електронна поща: 
nprudapv@plov.omega.bg, 

представлявано от Милко 

Минков Михайлов – Управител с 

ЕИК 115245049 

Обособена 
позиция №2 

2.  

„ИЛИЯ БУРДА“ 

ЕООД 
92-И-21 25.05.2018 г. 12.04 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 
Витоша, п.к.1618, ж.к. „Бъкстон“, 

бл. 20, вх. Е, ап. 98, с адрес за 

кореспонденция: гр. София, 

п.к.1303, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 2, 
вх. В, ап. 207, тел.: 02/9294181, 

факс: 02/9200522, електронна 

поща: burda_ilia@mail.bg, 
представлявано от Илия Иванов 

Бурда – Управител с ЕИК 

130138798 

Обособена 

позиция №1 

3.  

„БОНДИС“ ООД 92-Б-58 25.05.2018 г. 13.46 ч. 

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

Столична, гр. София, район 

Студентски, п.к.1700, ж.к. 
„Витоша“, ул. „Професор Георги 

Златарски“ №11, тел.: 

0888/555812, факс: 02/8685377, 

електронна поща: 
angelov@bondys.bg, 

представлявано от Кирил 

Александров Ангелов – 
Управител с ЕИК 130991159 

Обособена 

позиция №1 

4.  

„КОНСУЛТ 

2000“ ООД 
92-К-53 25.05.2018 г. 14.09 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 
Изгрев, п.к.1172, бул. „д-р 

Г.М.Димитров" №54, бл. 60,     

вх. В, ет. 6, ап. 67, с адрес за 
кореспонденция: Област София 

(столица), община Столична,    

гр. София, п.к.1172, ж.к. 
„Дианабад“, ул. „Пимен 

Зографски“ №18А, магазин 1, 

тел./факс: 02/9627292, 

електронен адрес: 
konsult2000@mail.bg, 

представлявано от Костадин 

Обособена 

позиция №1 



 

Христев Топуров – Управител с 
ЕИК 130047359 

5.  

„ЕКОЕМ“ ЕООД 92-Е-117 25.05.2018 г.  15.43 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 
Младост, п.к.1799, ж.к. „Младост 

2“, бл. 235, вх. 1, ет. 11, ап. 4Т, 

тел.: 02/8850033, факс: 
02/8850033, електронна поща: 

office@ekoem.bg, представлявано 

от Емилия Христова Костакева – 
Управител с ЕИК 121079308 

Обособена 

позиция №2 

6.  

ОБЕДИНЕНИЕ 
„РЕДИСКАВЪР“ 

ДЗЗД 

92-П-27 04.05.2018 г. 16.09 ч. 

адрес за кореспонденция: Област 

София (столица), община 

Столична, гр. София, район 
Лозенец, п.к.1700, ул. „Димитър 

Яблански“ №22, ет. 3, ап. Ателие 

10, тел.: 0888/855255, електронна 
поща: rediscover@abv.bg, 

представлявано от Иво 

Детелинов Рачев – 

представляващ обединението 

Обособена 

позиция №2 

 

I ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА ТЯХНОТО 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОСНОВАНИЕ    

ЧЛ. 56, АЛ. 2 ОТ ППЗОП И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 5 ОТ ЗОП, СЕ ИЗВЪРШВА 

ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

I.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

I.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Комисията разглежда ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник, 

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания поставени от 
Възложителя. В конкретния случай Комисията извършва своите действия при отчитане, че 

Възложителя подробно е описал хипотезите при които се оценяват техническите 

предложения. Хипотезите за поставяне на оценка от минимална, към максимална е на 
принципа с натрупване, при което следва, че участник, който не е разработил  

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да покрие хипотезата за поставяне на 

минимални точки, то в този случай се възприема, че той е предоставил „предложение за 

изпълнение на поръчката“, което не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.  101,      

ал. 5 от ЗОП. На база така описаното комисията изследва Техническото предложение и 

приложението, към него „предложение за изпълнение на поръчката“ за наличието на 
хипотезите за поставяне на минимални точки. Участникът следва да е разработил 

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да отразява:  

т.1.1 Организация на ключовия екип, 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. 

а) Организация на ключовия екип следва да обхваща следните елементи, които 
следва да бъдат разработени и отразени, като такива, а именно: 



 

а1) Елемент №1.1: разпределят отговорностите и дейностите между тях 
(ключовия екип) 

а2) Елемент №1.2: начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя 

а3) Елемент №1.3: координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти 

т.1.2 Описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, 

в който са посочени сроковете за действие при възлагане на конкретни заявки от 
страна на Възложителя. 

а) Участникът следва тук да посочи следните елементи, които следва да бъдат 

разработени и отразени, като такива, а именно: 

а1) Елемент №2.1: Описание на дейностите 

а2) Елемент №2.2: индикативен план-график за изпълнение на поръчката 

т.2 Комисията при разглеждане на горе описаните елементи, които отразяват хипотезата за 

поставяне на минимални точки, се придържа и спазва правилото, че същата Ням право, 
заглавия, наименования, номерации и текстови абзаци да ги възприема, определя и 

посочва, че те са съответните изискваните елементи, ако това не е направено от самия 

участник. Правилото е продиктувана от това, че Възложителя е поставил тези изисквания, 

към участниците, те да ги разработят и посочат, като такива, а не към комисията, да ги 
възприема, определя и посочва, като такива, тъй като това се възприема за промяна на 

офертата на участникът и е в нарушение на изискванията на Възложителя и ЗОП.  

т.3 При отчитане и спазване на горе описаното, комисията констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е 

отразена организация на ключовите експерти, като в ней е посочено следното: 

а) За елемент №1.1: Записано, като наименование „Разпределение на задачите и 
отговорностите между експертите в екипа за изпълнение на проектирането“ в 

което подробно е описано и се съдържа разпределянето на отговорностите и 

дейностите между ключовия екип. КРАТЪК ЦИТАТ: „Ръководителят на 

екипа ще задава задачите на проектантите по отделните специалности и ще 
контролира изпълнението им…..“  

б) За елемент №1.2: Записано, като наименование „Взаимодействащи страни при 

проектирането“ и „Взаимодействия“ в които подробно е описано и се съдържа 
начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя.  КРАТЪК ЦИТАТ: 

„……считаме за изключително важно сформирането на работна група от 

експерти на общинската администрация, която да е предпоставка за 
ползотворно взаимодействие в процеса на работа между Възложител и 

Изпълнител на настоящата поръчка. Това ще бъде и предпоставка за 

осъществяване на постоянна координация между работата на двата екипа – 

експертния екип на Изпълнителя и работния екип на Възложителя…..“ 

в) За елемент №1.3: Записано, като наименование „Отговорности при 

взаимодействията“ и „Отговорности на проектантския екип на Изпълнителя“ и 

„Координационен екип.“ и „Координационните отговорности.“ и „Координация 
между членовете на проектантския екип.“ в които подробно е описано и се 

съдържа координацията и съгласуването на дейностите и други организационни 

аспекти. КРАТЪК ЦИТАТ: „Проектантския екип ще се ръководи от 

Ръководителя на екипа, който ще контролира и координира работата на 
проектантите по отделните части. Ще изисква от тях навременното 

подаване на необходимата информация и ще следи за нейната пълнота и 

коректност….…“ 

г) За елемент №2.1: Записано, като наименование „Дейности по изпълнение на 

поръчката“ в което подробно е описано и се съдържа Описание на дейностите.  

КРАТЪК ЦИТАТ: „Тези дейности в основната си част вече са проведени, по 
време на огледите на обекта във връзка с подготовка на документацията за 

участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка. При 



 

посещение на място се установи фактическото състояние на съоръжението, 
което се съпостави с изискванията на Възложителя, представени в 

Техническото…. “ 

д) За елемент №2.2: Приложен е ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ПОРЪЧКА, като в графика са посочени съответните сроковете за 

изпълнение на дейностите. 

т.3.2 От така описаното по-горе е и налице, че: 

а) отразения елемент №1.1 отразява необходимите и изисквани дейности и 

действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

б) отразения елемент №1.2 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

в) отразения елемент №1.3 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

г) отразения елемент №2.1 описват дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 
възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител; 

д) отразения елемент №2.2 описват дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 
възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител. 

т.4 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност „предложение за 

изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник отразява и покрива хипотезите за поставяне на минимални точки, при което 

констатацията е, че ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 
основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

I.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 Комисията разглежда ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник, 
като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания поставени от 

Възложителя. В конкретния случай Комисията извършва своите действия при отчитане, че 

Възложителя подробно е описал хипотезите при които се оценяват техническите 

предложения. Хипотезите за поставяне на оценка от минимална, към максимална е на 
принципа с натрупване, при което следва, че участник, който не е разработил  

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да покрие хипотезата за поставяне на 

минимални точки, то в този случай се възприема, че той е предоставил „предложение за 
изпълнение на поръчката“, което не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101,      

ал. 5 от ЗОП. На база така описаното комисията изследва Техническото предложение и 

приложението, към него „предложение за изпълнение на поръчката“ за наличието на 
хипотезите за поставяне на минимални точки. Участникът следва да е разработил 

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да отразява:  

т.1.1 Организация на ключовия екип, 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. 

а) Организация на ключовия екип следва да обхваща следните елементи, които 

следва да бъдат разработени и отразени, като такива, а именно: 



 

а1) Елемент №1.1: разпределят отговорностите и дейностите между тях 
(ключовия екип) 

а2) Елемент №1.2: начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя 

а3) Елемент №1.3: координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти 

т.1.2 Описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, 

в който са посочени сроковете за действие при възлагане на конкретни заявки от 
страна на Възложителя. 

а) Участникът следва тук да посочи следните елементи, които следва да бъдат 

разработени и отразени, като такива, а именно: 

а1) Елемент №2.1: Описание на дейностите 

а2) Елемент №2.2: индикативен план-график за изпълнение на поръчката 

т.2 Комисията при разглеждане на горе описаните елементи, които отразяват хипотезата за 

поставяне на минимални точки, се придържа и спазва правилото, че същата Ням право, 
заглавия, наименования, номерации и текстови абзаци да ги възприема, определя и 

посочва, че те са съответните изискваните елементи, ако това не е направено от самия 

участник. Правилото е продиктувана от това, че Възложителя е поставил тези изисквания, 

към участниците, те да ги разработят и посочат, като такива, а не към комисията, да ги 
възприема, определя и посочва, като такива, тъй като това се възприема за промяна на 

офертата на участникът и е в нарушение на изискванията на Възложителя и ЗОП.  

т.3 При отчитане и спазване на горе описаното, комисията констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е 

отразена организация на ключовите експерти, като в ней е посочено следното: 

а) За елемент №1.1: Записано, като наименование „Разпределение на задачите и 
отговорностите между експертите в екипа за изпълнение на проектирането“ в 

което подробно е описано и се съдържа разпределянето на отговорностите и 

дейностите между ключовия екип. КРАТЪК ЦИТАТ: „Предложената от нас 

организация демонстрира координацията на ключовия екип и разпределението 
на отговорностите между отделните членове….“  

б) За елемент №1.2: Записано, като наименование „Взаимодействащи страни при 

проектирането“ и „Взаимодействия“ в които подробно е описано и се съдържа 
начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя.  КРАТЪК ЦИТАТ: 

„Особено важна е комуникацията с възложителя по време на проектантската 

работа на всички съществуващи и допълнителни съоръжения….“ 

в) За елемент №1.3: Записано, като наименование „Отговорности при 

взаимодействията“ и „Отговорности на проектантския екип на Изпълнителя“ и 

„Координационен екип.“ и „Координационните отговорности.“ и „Координация 

между членовете на проектантския екип.“ в които подробно е описано и се 
съдържа координацията и съгласуването на дейностите и други организационни 

аспекти. КРАТЪК ЦИТАТ: „Особено внимание ръководителя на проекта 

трябва да обърне върху съгласуването на различните части от проекта с 
външните служби….“ 

г) За елемент №2.1: Записано, като наименование „Дейности по изпълнение на 

поръчката“ в което подробно е описано и се съдържа Описание на дейностите.  

КРАТЪК ЦИТАТ: „Показаното разпределение на дейностите изпълнявани от 
различните експерти е строго фиксирано, но за координация на резултатите 

от тях отговаря ръководителя на проекта…..“ 

д) За елемент №2.2: Приложен е ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ПОРЪЧКА, като в графика са посочени съответните сроковете за 

изпълнение на дейностите. 

т.3.2 От така описаното по-горе е и налице, че: 



 

а) отразения елемент №1.1 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

б) отразения елемент №1.2 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

в) отразения елемент №1.3 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

г) отразения елемент №2.1 описват дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 
възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител; 

д) отразения елемент №2.2 описват дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 
възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител. 

т.4 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност „предложение за 

изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник отразява и покрива хипотезите за поставяне на минимални точки, при което 
констатацията е, че ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 
основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

I.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Комисията разглежда ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник, 

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания поставени от 
Възложителя. В конкретния случай Комисията извършва своите действия при отчитане, че 

Възложителя подробно е описал хипотезите при които се оценяват техническите 

предложения. Хипотезите за поставяне на оценка от минимална, към максимална е на 
принципа с натрупване, при което следва, че участник, който не е разработил  

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да покрие хипотезата за поставяне на 

минимални точки, то в този случай се възприема, че той е предоставил „предложение за 
изпълнение на поръчката“, което не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101,      

ал. 5 от ЗОП. На база така описаното комисията изследва Техническото предложение и 

приложението, към него „предложение за изпълнение на поръчката“ за наличието на 
хипотезите за поставяне на минимални точки. Участникът следва да е разработил 

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да отразява:  

т.1.1 Организация на ключовия екип, 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. 

а) Организация на ключовия екип следва да обхваща следните елементи, които 
следва да бъдат разработени и отразени, като такива, а именно: 

а1) Елемент №1.1: разпределят отговорностите и дейностите между тях 

(ключовия екип) 

а2) Елемент №1.2: начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя 

а3) Елемент №1.3: координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти 



 

т.1.2 Описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, 
в който са посочени сроковете за действие при възлагане на конкретни заявки от 

страна на Възложителя. 

а) Участникът следва тук да посочи следните елементи, които следва да бъдат 
разработени и отразени, като такива, а именно: 

а1) Елемент №2.1: Описание на дейностите 

а2) Елемент №2.2: индикативен план-график за изпълнение на поръчката 

т.2 Комисията при разглеждане на горе описаните елементи, които отразяват хипотезата за 

поставяне на минимални точки, се придържа и спазва правилото, че същата Ням право, 

заглавия, наименования, номерации и текстови абзаци да ги възприема, определя и 

посочва, че те са съответните изискваните елементи, ако това не е направено от самия 
участник. Правилото е продиктувана от това, че Възложителя е поставил тези изисквания, 

към участниците, те да ги разработят и посочат, като такива, а не към комисията, да ги 

възприема, определя и посочва, като такива, тъй като това се възприема за промяна на 
офертата на участникът и е в нарушение на изискванията на Възложителя и ЗОП.  

т.3 При отчитане и спазване на горе описаното, комисията констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е 

отразена организация на ключовите експерти, като в ней е посочено следното: 

а) За елемент №1.1: Записано, като наименование „Разпределение на задачите и 

отговорностите между експертите в екипа за изпълнение на проектирането“ в 

което подробно е описано и се съдържа разпределянето на отговорностите и 
дейностите между ключовия екип. КРАТЪК ЦИТАТ: „Проектантския 

колектив ще се ръководи от Ръководителя на екипа. Той, подпомогнат от 

Проектанта по част Конструктивна (като основна проектна част), през 
цялото време на изпълнение на поръчката ще контролира и координира 

работата на проектантите по отделните части ……… “  

б) За елемент №1.2: Записано, като наименование „Взаимодействащи страни при 

проектирането“ и „Взаимодействия“ в които подробно е описано и се съдържа 
начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя.  КРАТЪК ЦИТАТ: 

„Работите по изпълнение на договора ще се извършват при непрекъсната 

комуникация и координация с посочен от Възложителя представител. Всички 
запитвания се регистрират с входящ номер в дневник за входяща 

кореспонденция и на всяко от тях се отговаря писмено по е-mail или поща…..“ 

в) За елемент №1.3: Записано, като наименование „Отговорности при 
взаимодействията“ и „Отговорности на проектантския екип на Изпълнителя“ и 

„Координационен екип.“ и „Координационните отговорности.“ и „Координация 

между членовете на проектантския екип.“ в които подробно е описано и се 

съдържа координацията и съгласуването на дейностите и други организационни 
аспекти. КРАТЪК ЦИТАТ: „Дружеството осигурява координиране на 

дейността между отделните звена, обмен на информация, решаване на 

проблеми и вземане на решения. Всички останали отговорности, пълномощия и 
взаимовръзки между хора, подробно са описани в длъжностните 

характеристики на персонала, а конкретно по работата на системата – в 

действащите процедури, включени в системата на управление на 

качеството……….“ 

г) За елемент №2.1: Записано, като наименование „Дейности по изпълнение на 

поръчката“ в което подробно е описано и се съдържа Описание на дейностите.  

КРАТЪК ЦИТАТ: „Тези дейности в основната си чест вече са проведени, по 
време на огледите на обекта във връзка с подготовката на документацията за 

участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка. При 

посещението на място се установи фактическото състояние на 
съоръжението, което се съпостави с изискванията на Възложителя, 

представени в Техническото задание…“ 



 

д) За елемент №2.2: Приложен е ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ПОРЪЧКА, като в графика са посочени съответните сроковете за 

изпълнение на дейностите. 

т.3.2 От така описаното по-горе е и налице, че: 

а) отразения елемент №1.1 отразява необходимите и изисквани дейности и 

действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

б) отразения елемент №1.2 отразява необходимите и изисквани дейности и 

действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

в) отразения елемент №1.3 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

г) отразения елемент №2.1 описват дейностите и индикативен план-график за 
изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 

възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител; 

д) отразения елемент №2.2 описват дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 
възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител. 

т.4 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност „предложение за 

изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник отразява и покрива хипотезите за поставяне на минимални точки, при което 

констатацията е, че ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

I.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

I.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Комисията разглежда ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник, 

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания поставени от 
Възложителя. В конкретния случай Комисията извършва своите действия при отчитане, че 

Възложителя подробно е описал хипотезите при които се оценяват техническите 

предложения. Хипотезите за поставяне на оценка от минимална, към максимална е на 

принципа с натрупване, при което следва, че участник, който не е разработил  
„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да покрие хипотезата за поставяне на 

минимални точки, то в този случай се възприема, че той е предоставил „предложение за 

изпълнение на поръчката“, което не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.  101,      

ал. 5 от ЗОП. На база така описаното комисията изследва Техническото предложение и 

приложението, към него „предложение за изпълнение на поръчката“ за наличието на 

хипотезите за поставяне на минимални точки. Участникът следва да е разработил 
„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да отразява:  

т.1.1 Организация на ключовия екип, 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. 

а) Организация на ключовия екип следва да обхваща следните елементи, които 
следва да бъдат разработени и отразени, като такива, а именно: 



 

а1) Елемент №1.1: разпределят отговорностите и дейностите между тях 
(ключовия екип) 

а2) Елемент №1.2: начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя 

а3) Елемент №1.3: координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти 

т.1.2 Описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, 

в който са посочени сроковете за действие при възлагане на конкретни заявки от 
страна на Възложителя. 

а) Участникът следва тук да посочи следните елементи, които следва да бъдат 

разработени и отразени, като такива, а именно: 

а1) Елемент №2.1: Описание на дейностите 

а2) Елемент №2.2: индикативен план-график за изпълнение на поръчката 

т.2 Комисията при разглеждане на горе описаните елементи, които отразяват хипотезата за 

поставяне на минимални точки, се придържа и спазва правилото, че същата Ням право, 
заглавия, наименования, номерации и текстови абзаци да ги възприема, определя и 

посочва, че те са съответните изискваните елементи, ако това не е направено от самия 

участник. Правилото е продиктувана от това, че Възложителя е поставил тези изисквания, 

към участниците, те да ги разработят и посочат, като такива, а не към комисията, да ги 
възприема, определя и посочва, като такива, тъй като това се възприема за промяна на 

офертата на участникът и е в нарушение на изискванията на Възложителя и ЗОП.  

т.3 При отчитане и спазване на горе описаното, комисията констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е 

отразена организация на ключовите експерти, като в ней е посочено следното: 

а) За елемент №1.1: Записано, като наименование „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ ЕКСПЕРТИТЕ“ в което подробно 

е описано и се съдържа разпределянето на отговорностите и дейностите между 

ключовия екип. КРАТЪК ЦИТАТ: „Основни задължения и отговорности на 

Ръководител проектантски екип ✓ Осъществява комуникация и връзка с 

Възложителя, заинтересованите инстанции и всички други заинтересовани 

лица; ✓ Подготвя и съгласува встъпителен доклад за изпълнение на договора; 

✓ Управлява и координира дейностите на екипа от експерти, изготвящи 

инвестиционните проекти; ✓ Носи отговорност за съответствието на 

изготвените проекти с нормативните изисквания и предвижданията на 

устройствените планове и схеми на територията на обектите; …“  

б) За елемент №1.2: Записано, като наименование „Система за комуникация с 
възложителя и заинтересованите страни“ в които подробно е описано и се 

съдържа начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя. КРАТЪК 

ЦИТАТ: „Участникът ще осигури гъвкави форми на комуникация и 
консултации с екипа на Възложителя по време на изпълнение на договора, с 

оглед постигане на заложените цели и резултати по поръчката. Такива са: 

Срещи с Възложителя - Провеждане на встъпителна среща с Възложителя за 
представяне на екипа и възприетата организация на работа по изпълнението 

на обществената поръчка. Ще бъдат конкретизирани механизмите за 

комуникация с Възложителя и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните 

етапи, сроковете и отговорните лица. Ключов момент е ясното 
разграничаване на отговорностите на всеки член на екипа както на 

Изпълнителя, така и на Възложителя, така че да се гарантира пълно качество 

на проекта …“ 

в) За елемент №1.3: Участникът не е разработил и посочил, кое за него е 

съответния елемент, тъй като липсва неговото изрично посочване. Комисията 

констатира следните наименования: КРАТЪК ЦИТАТ: „ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ. ОСНОВНИ ЕТАПИ И ДЕЙНОСТИ. КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И 

ПРОДУКТИ; ЕТАП 1. ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ЕТАП 2. ИЗРАБОТВАНЕ 



 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ; ЕТАП 3. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ; ОРГАНИЗАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ НА 

ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС; Оценка на ефективността на взаимодействие между 

отделните специалисти, заети в процеса на инвестиционното проектиране; 
ПРОЦЕДУРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ; 

МЕТОДИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ; ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА; 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ 

ЕКСПЕРТИТЕ; ОТНОШЕНИЯ И ВРЪЗКИ НА :КОНТРОЛ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СУБОРДИНАЦИЯ; Организационна структура на 

екипа; Оценка на ефективността на взаимодействие между отделните 
специалисти заети в процеса на инвестиционното проектиране; Система за 

комуникация с възложителя и заинтересованите страни;“ Видно от 

наименованието, следва, че участникът не е разработил и изрично посочил, кое 
за него е и кое той възприема и разбира, че е „координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти“ 

г) За елемент №2.1: Записано, като наименование „ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ. ОСНОВНИ ЕТАПИ И ДЕЙНОСТИ. КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И 
ПРОДУКТИ“ в което подробно е описано и се съдържа Описание на дейностите. 

КРАТЪК ЦИТАТ: „Дейност .1 „Мобилизиране на екипа и провеждане на 

встъпителна среща". Описание па дейността: Изпълнителят създава 
необходимата организация за изпълнението на конкретната поръчка. 

Провежда встъпителна среща с Възложителя за представяне на екипа и 

възприетата организация на работа по изпълнението на обществената 
поръчка. …“ 

д) За елемент №2.2: Приложен е Линеен календарен график, като в графика са 

посочени съответните сроковете за изпълнение на дейностите. 

т.4 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност „предложение за 
изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отразява и не покрива хипотезите за поставяне на минимални точки, при което 

констатацията е, че ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря. 

 

I.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Комисията разглежда ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник, 
като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания поставени от 

Възложителя. В конкретния случай Комисията извършва своите действия при отчитане, че 

Възложителя подробно е описал хипотезите при които се оценяват техническите 

предложения. Хипотезите за поставяне на оценка от минимална, към максимална е на 
принципа с натрупване, при което следва, че участник, който не е разработил  

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да покрие хипотезата за поставяне на 

минимални точки, то в този случай се възприема, че той е предоставил „предложение за 
изпълнение на поръчката“, което не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.  101,      

ал. 5 от ЗОП. На база така описаното комисията изследва Техническото предложение и 
приложението, към него „предложение за изпълнение на поръчката“ за наличието на 

хипотезите за поставяне на минимални точки. Участникът следва да е разработил 

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да отразява:  

т.2 При отчитане и спазване на горе описаното, комисията констатира следното: 



 

т.2.1 Участникът е разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е 
отразено наименованието на Община Петрич и не се отнася за Община Костенец. 

КРАТЪК ЦИТАТ: „Главната цел в конкретния случай е с проектното 

предложение да се създадат условия за екологосъобразно третиране на битовите 
отпадъци, генерирани на територията на ОБЩИНА ПЕТРИЧ, в съответствие 

с нормативните изисквания за този вид дейност, чрез допълване на наличната в 

общината система за управление на отпадъците с изграждане на инсталация за 
предварително третиране. С проектирането и изграждането на Инсталация за 

предварително третиране на масово събраните битови отпадъци, генерирани на 

територията на ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ще се осигури: • намаляване на 

количеството на депонираните отпадъци; • намаляване на риска за околната 
среда; • намаляване на риска за системите за събиране и третиране на битови 

отпадъци, системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното 

последващо рециклиране и оползотворяване; • намаляване на риска за нормалната 
експлоатация на регионалното депо на ОБЩИНА ПЕТРИЧ“ 

т.3 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност „предложение за 

изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което 

следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107,  
т. 2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото 

предложение на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово 

предложение на участника не се отваря. 

 

I.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Комисията разглежда ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник, 

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания поставени от 
Възложителя. В конкретния случай Комисията извършва своите действия при отчитане, че 

Възложителя подробно е описал хипотезите при които се оценяват техническите 

предложения. Хипотезите за поставяне на оценка от минимална, към максимална е на 
принципа с натрупване, при което следва, че участник, който не е разработил  

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да покрие хипотезата за поставяне на 

минимални точки, то в този случай се възприема, че той е предоставил „предложение за 
изпълнение на поръчката“, което не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101,      

ал. 5 от ЗОП. На база така описаното комисията изследва Техническото предложение и 

приложението, към него „предложение за изпълнение на поръчката“ за наличието на 
хипотезите за поставяне на минимални точки. Участникът следва да е разработил 

„предложение за изпълнение на поръчката“ в което да отразява:  

т.1.1 Организация на ключовия екип, 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. 

а) Организация на ключовия екип следва да обхваща следните елементи, които 
следва да бъдат разработени и отразени, като такива, а именно: 

а1) Елемент №1.1: разпределят отговорностите и дейностите между тях 

(ключовия екип) 

а2) Елемент №1.2: начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя 

а3) Елемент №1.3: координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти 

т.1.2 Описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, 

в който са посочени сроковете за действие при възлагане на конкретни заявки от 

страна на Възложителя. 



 

а) Участникът следва тук да посочи следните елементи, които следва да бъдат 
разработени и отразени, като такива, а именно: 

а1) Елемент №2.1: Описание на дейностите 

а2) Елемент №2.2: индикативен план-график за изпълнение на поръчката 

т.2 Комисията при разглеждане на горе описаните елементи, които отразяват хипотезата за 

поставяне на минимални точки, се придържа и спазва правилото, че същата Ням право, 

заглавия, наименования, номерации и текстови абзаци да ги възприема, определя и 
посочва, че те са съответните изискваните елементи, ако това не е направено от самия 

участник. Правилото е продиктувана от това, че Възложителя е поставил тези изисквания, 

към участниците, те да ги разработят и посочат, като такива, а не към комисията, да ги 

възприема, определя и посочва, като такива, тъй като това се възприема за промяна на 
офертата на участникът и е в нарушение на изискванията на Възложителя и ЗОП.  

т.3 При отчитане и спазване на горе описаното, комисията констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е 
отразена организация на ключовите експерти, като в ней е посочено следното: 

а) За елемент №1.1: Записано, като наименование „Разпределение на задачите и 

отговорностите между експертите в екипа за изпълнение на проектирането“ в 

което подробно е описано и се съдържа разпределянето на отговорностите и 
дейностите между ключовия екип. КРАТЪК ЦИТАТ: „Разпределение на 

задачите и отговорностите между експертите в екипа за изпълнение на 

проектирането. Във връзка с изпълнението на организационната структура 
ще ангажираме ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ 

(инженерно-технически и проектантски състав) с опит и стаж в 

изпълнението на подобни обекти. Ръководителят на екипа ще си сътрудничи с 
всички водещи експерти и всички други експерти, представени в екипите и за 

проектиране, и в екипите на Изпълнителя, ангажирани с изпълнение на 

ремонтните и строително-монтажните работи. Поддържащият персонал 

ще бъде формиран от младши инженери, което ще засили експертния екип и 
ще помогне за преодоляване на евентуална критична ситуация, която би могла 

да се появи по време на периода на изпълнение на проекта. Проектът също ще 

се подкрепя от Главния офис на Изпълнителя, където на разположение има 
голям брой експерти. … Ръководител екип - функции и задачи. … Пряко 

подчинени длъжности. … “  

б) За елемент №1.2: Записано, като наименование „Взаимодействащи страни при 
проектирането“ и „Взаимодействия“ в които подробно е описано и се съдържа 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя.  КРАТЪК ЦИТАТ: 

„Взаимодействащи са страните, с които Изпълнителят влиза във 

взаимодействие по време на проектирането и работните екипи на 
Възложителя. Взаимодействащи си страни по договор са най-общо 

Изпълнителят, Възложителят, агенции за комунални услуги, институции, с 

които се съгласува проектът, правни органи, осигурители на частни услуги, 
консултанти, изпълнители на други договори с които настоящият договор има 

допирни точки и др. контрагенти, специално упоменати или не в Договора. В 

случай, че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, 

ще бъдем отговорни за съгласуване на взаимодействията на проектирането с 
всички останали системи, които не са обект на настоящата процедура и 

системите на комуналните услуги и трети страни, които са разположени в 

съседство или успоредно на обекта на поръчката. Взаимодействието ще 
включва и комуникация и съвместни действия относно успешното изпълнение 

на работите в и около мястото на взаимодействие. …“ 

в) За елемент №1.3: Записано, като наименование „Отговорности при 
взаимодействията“ и „Отговорности на проектантския екип на Изпълнителя“ и 

„Координационен екип.“ и „Координационните отговорности.“ и „Координация 

между членовете на проектантския екип.“ в които подробно е описано и се 

съдържа координацията и съгласуването на дейностите и други организационни 
аспекти. КРАТЪК ЦИТАТ: „Отговорности при взаимодействията. 



 

Отговорности на проектантския екип на Изпълнителя. Координационен екип. 
Участникът в качеството му на Изпълнител потвърждава, че носи 

отговорност за специфициране и осигуряване на изискванията за 

проектирането, които са във връзка с извършване на проектни дейности на 
Взаимодействащите си страни и взаимодействащите Договори и 

Изпълнителят ще бъде отговорен за правилното координиране на всички 

взаимодействащи си дейности. Координационните отговорности се свеждат 
най-малко до: Осигуряване на координация по време на проектирането; 

Осигуряване на информация, изисквана от взаимодействащите си страни, 

навреме и по професионален начин, с цел изпълнение на дейностите по 

проектирането и изпълнение на договорните задължения; Изискване на 
информация от взаимодействащите си страни; Координиране между 

Взаимодействащи си страни по отношение на присъствие на работни и 

координационни срещи; Свикване на срещи с взаимодействащите си страни, 
необходими с цел изясняване /на конкретни аспекти на сродните изисквания на 

дейността; Подготовка на Протоколи от срещите, в случай, че са свикани от 

Изпълнителя; Организиране предаването на копия на цялата кореспонденция, 

чертежи, протоколи от срещи, програми и т.н., имащи връзка с 
координирането на дейността на Изпълнителя с взаимодействащите си 

страни на всички заинтересовани страни и на Консултанта; Осигуряване на 

достатъчна информация на Консултанта с оглед разрешаване па евентуални 
несъгласия и вземане на решения; Осигуряване на взаимодействащите страни 

на цялата информация, необходима за улесняване на работата им; Регулярна 

размяна па информация. Координация между членовете на проектантския 
екип. Проектантите по съответните части имат следните основни 

задължения и отговорности: Проучване и запознаване с обекта, с наличните 

документи, карти и планове в община Костенец даващи информация за 

съществуващите съоръжения и подземни и надземни комуникации; • Събиране 
на необходимата информация от извършените инженерни проучвания, в т. ч. 

геоложки, хидра-геоложки и др., като за местата с недостатъчна налична 

информация, да се проведат допълнителни такива изследвания; Следят всички 
проучвания и чертежи да бъдат обвързани в координатно отношение с 

Националната геодезична мрежа; Установяват връзка с всички контролни и 

одобряващи органи и експлоатационни предприятия на територията па 
Община Костенец, които имат пряко отношение, към съгласуването и 

одобряването на проекта с цел установяване на най подходящи и адекватни 

проектни решения; Подпомагат, а при необходимост оказват съдействие на 

Възложителя за получаване на съгласувателни писма за проекта от 
съответните експлоатационни дружества; Всеки експерт трябва да следи, 

контролира и подпомага дейностите на останалите проектанти от екипа, при 

изготвянето на техническия проект. Обхватът и съдържанието на проекта 
са подробно разписани в съответната част на техническата спецификация; 

…“ 

г) За елемент №2.1: Записано, като наименование „Дейности по изпълнение на 

поръчката“ в което подробно е описано и се съдържа Описание на дейностите.  
КРАТЪК ЦИТАТ: „При изготвяне на инвестиционния проект ще се ръководим 

от основните изисквания към проекта, като за целта ще се извършват 

следните дейности: Подробно геодезическо заснемане на цялата площ заета 
от съществуващото депо и установяване на приблизителния обем депонирани 

ТБО; Обследване за носимоспособност на земната основа и устойчивостта на 

откоса необходим за преоформяне на тялото на депото. Общата устойчивост 
за осигуряване на външна стабилност на откосите срещу хлъзгане и свличане 

и на дълбоко кръгово-цилиндрично хлъзгане, при изпълнен рекултивиращ пласт; 

стабилитетни изчисления за обща устойчивост и свличане (хлъзгане) на 

наклоните на билото и откосите на депото с цел определяне на очакваните 
слягания и недопускане на заблатяване, ерозионни и свлачищни процеси; Ще се 

търси оптимално решение на вертикалната планировка за осигуряване на 

отводняването и рационално разпределение на баланса на масите 
(изкоп/насип).; Ще се изработи геодезически проект- трасировъчен план.; Ще 



 

се предвидят зауствания или отвеждане на повърхностните незамърсени 
води.; При наличие на инфилтрирали води от тялото на депото ще се предвиди 

тяхното улавяне и третиране.; Ще бъде изготвен проект по част„ Техническа 

рекултивация" с цел определяне на слоевете за техническа рекултивация и 
гарантиране изпълнението на условията заложени в Наредба №6 и Наредба 

№26. …“ 

д) За елемент №2.2: Приложен е ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ПОРЪЧКА, като в графика са посочени съответните сроковете за 

изпълнение на дейностите. 

т.3.2 От така описаното по-горе е и налице, че: 

а) отразения елемент №1.1 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

б) отразения елемент №1.2 отразява необходимите и изисквани дейности и 
действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга; 

в) отразения елемент №1.3 отразява необходимите и изисквани дейности и 

действия, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга; 

г) отразения елемент №2.1 описват дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 
възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител; 

д) отразения елемент №2.2 описват дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 
възлагане на конкретни заявки от страна на Възложител. 

т.4 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност „предложение за 

изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник отразява и покрива хипотезите за поставяне на минимални точки, при което 
констатацията е, че ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 
основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

II РЕШЕНИЕ: 

 

НА ОСНОВАНИЕ ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРОВЕРКА, ОТРАЗЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ И  

НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, СЕ СЪСТАВИ НАСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ, И НА БАЗА НА 

КОЙТО, КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

II.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

II.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 



 

II.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 
основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

II.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 
наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

II.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

II.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът не е 

разработил и изрично посочил, кое за него е и кое той възприема и разбира, че е 
„координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти“. 

 

II.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 
участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът е 

разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е отразено наименованието 

на Община Петрич и не се отнася за Община Костенец. 

 

II.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 
наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 



 

Комисията приключи своята работа по ПРОВЕРКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА ТЯХНОТО 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ в 17:00 часа на 04.07.2018 г. и  

реши да определи 17.07.2018 г. – 10:30 часа, като дата и час за провеждане на закрито заседание за 

ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИТЕ 

ОФЕРТИ 
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