
    

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

УТВЪРЖДАВАМ: (П)  
Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска,  

упълномощено длъжностно лице,  

 съгласно  Заповед № 277/30.08.2016 г. 
 

П Р О Т О К О Л  № 2 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 

54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение №  118 от дата 

17.05.2018 г.  на Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска, в качеството ѝ на Зам.кмет- 

Хуманитарни дейности на Община Борован и Упълномощено длъжностно лице съгласно заповед 

№ 277/30.08.2016 г. на Инж. Десислава Димитрова Тодорова – кмет на Община Борован, с 

предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска 

четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“, и обявена в 

РОП с уникален № 00690-2018-0004.  

Днес, 17.08.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на общинска администрация Борован,  комисия 

в състав:Председател:  Добри Кондов – външен експерт – юрист, № ВЕ-284 от Списък по чл. 

229, ал. 1, т. 17 от ЗОП. 

Членове:    

 1. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експерт, строителен инженер „Транспортно 

строителство“, № ВЕ-615  от  Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;  

 2. инж. Антонина Иванова Балевска – външен експерт , строителен инженер «ХМС»;  

 3. инж. Калинка Стоянова Петкова  – Директор Дирекция «УОТСЕУЗГФ» на Община 

Борован; 

4. инж. Владимир Валентинов Буковски  – главен експерт «УС» на Община Борован; 

5. Десислава Николаева Марковска  – главен специалист  «ОП» на Община Борован; 

6. Веселина Цветославова Геормезовска  – юрисконсулт на Община Борован; 

  се събра в изпълнение на Заповед № 161/22.06.2018г. на Илияна Донкова 

Дончовска- Бърдарска, в качеството ѝ на Зам.кмет- Хуманитарни дейности на Община Борован и 

Упълномощено длъжностно лице съгласно заповед № 277/30.08.2016 г. на Инж. Десислава 

Димитрова Тодорова – кмет на Община Борован  за провеждане на открита процедура по реда на  

чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект 

“Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в 

община „Борован ", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален 

номер 00690-2018-0004. 

I. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия/непълноти/ липси в 

информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура: Участник № 1 - 

"Трейс Ямбол" АД; Участник № 2 – ДЗЗД "Тера Строй"; Участник № 3  - Обединение "АС 

Перфект";  Участник № 5  - “Пътища Борован 2018” ДЗЗД (ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-
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92/21.06.2018 г., гр. София); Участник № 7  - „ПЪТИЩА БОРОВАН 2018” ДЗЗД 

(ОПАКОВКА № 7 с вх. № T-96/21.06.2018 г., гр. Монтана); Участник № 8  - "Борован 

2018"ДЗЗД и Участник № 9  - "ГИД - КАРО " ДЗЗД. 

 

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на 

получаване на изисканите допълнителни документи в общината от участниците в обществената 

поръчка са посочени в таблиците по-долу.  

 

    Протоколът е изпратен до всички участници, както следва: 

№ Наименование на участника 

Дата на 

изпращане на 

протокола 

Дата на 

получаване на 

протокола 

1. "Трейс Ямбол" АД 20.07.2018г. 20.07.2018г. 

2. ДЗЗД "Тера Строй" 20.07.2018г. 20.07.2018г. 

3. Обединение "АС Перфект" 20.07.2018г. 20.07.2018г. 

4. ДЗЗД "ПЪТ БОРОВАН 2018" 20.07.2018г. 20.07.2018г. 

5. “Пътища Борован 2018” ДЗЗД 

(ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-

92/21.06.2018 г., гр. София) 

20.07.2018г. 20.07.2018г. 

6. "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД 20.07.2018г. 20.07.2018г. 

7. „ПЪТИЩА БОРОВАН 2018” 

ДЗЗД(ОПАКОВКА № 7 с вх. № 

T-96/21.06.2018 г.) 

20.07.2018г. 20.07.2018г. 

8. "Борован 2018"ДЗЗД 20.07.2018г. 20.07.2018г. 

9. "ГИД - КАРО " ДЗЗД 20.07.2018г. 20.07.2018г. 

 

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на 

протокола, допълнителни документи са получени от участниците както следва: 

№ Наименование на участника 
Входящ номер и дата на получаване 

на допълнителните документи  

1. "Трейс Ямбол" АД с вх.№ 30-284/25.07.2018г. 
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№ Наименование на участника 
Входящ номер и дата на получаване 

на допълнителните документи  

2. ДЗЗД "Тера Строй" с вх.№ 48-4/25.07.2018г. 

3. Обединение "АС Перфект" с вх.№ 48-5/27.07.2018г. 

4. “Пътища Борован 2018” ДЗЗД 

(ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-

92/21.06.2018 г., гр. София) 

с вх.№ 30-291/27.07.2018г. 

5. „ПЪТИЩА БОРОВАН 2018” 

ДЗЗД (ОПАКОВКА № 7 с вх. № 

T-96/21.06.2018 г., гр. Монтана) 

с вх.№ 30-287/26.07.2018г. 

6. "Борован 2018"ДЗЗД с вх.№ 30-288/27.07.2018г. 

7. "ГИД - КАРО " ДЗЗД с вх.№ 30-290/27.07.2018г. 

 

II. Комисията констатира, че в деловодството на възложителя са постъпили 

допълнителни документи от седем  участника.  

 

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на 

участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждането им: 

 

1. Участник № 1 - "Трейс Ямбол" АД 

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от 

Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на 

допълнителни документи, участникът е представил оригинал на нов, валидно подписан от всички 

представляващи участника еЕЕДОП, доказателствена извадка от приложеният еЕЕДОП за 

валидността на електронните подписи, като в новопредставеният еЕЕДОП е посочена 

валидността на Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015 

с обхват строителство, № EMS/181073/BG/R, издаден от CBS Ltd, валидност до 27.05.2019 г.След 

като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната оферта на 

участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 

поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата 

обществена поръчка. 
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2. Участник № 2: ДЗЗД "Тера Строй" 

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от 

Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на 

допълнителни документи, участникът е представил, както следва: 

2.1. Коригиран еЕЕДОП на ДЗЗД „Тера Строй” в част II „Информация за икономическия 

оператор, А: Информация за икономическия оператор с правилно отбелязан отговор на въпроса 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно 

с други икономически оператор?“. 

2.2. Внася уточнение отностно декларираната информация в еЕЕДОП за ключов експерт 

Костадин Пейчев Пеев - Технически ръководител, а. Костадин Пейчев Пеев - завършва своето 

образование на 05.10.2015 година, видно от Диплома му, която е приложение към писмото. 

Считано от датата на дипломиране, а именно (05.10.2015 г.) до датата на подаване на офертата 

има над 24 месеца стаж по специалността, а именно като: „Технически ръководител“. 

Във връзка с гореизложеното е приложено копие на Диплома на Костадин Пейчев Пеев и 

копие на трудовата му книжка. 

2.3.Коригиран еЕЕДОП на ДЗЗД „Тера Строй” и „Вера Строй“ ЕООД в част IV. “Критерии 

за подбор“, бука „А: Годност“ с посочени данните за вписването в ЦПРС - уеб адрес, орган 

издаващ документа и № на удостоверението. Във връзка с гореизложеното към писмото прилага 

и копие на Удостоверенеито издадено от ЦПРС на „Вера Строй“ ЕООД. 

2.4. Коригиран еЕЕДОП на ДЗЗД „Тера Строй” и „Вера Строй“ ЕООД в част IV. “Критерии 

за подбор“, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, с посочени данните за Валидна 

застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с посочен - уеб адрес, орган 

издаващ документа и № на полицата. Във връзка с гореизложеното към писмото прилага и копие 

на Полицата за Валидна застраховка за „Професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на 

„Вера Строй“ ЕООД. 

2.5.Коригиран еЕЕДОП на ДЗЗД „Тера Строй” и „Вера Строй“ ЕООД в част IV. Раздел Г 

“Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, с посочени 

данните за системите за качество - уеб адрес, орган издаващ документа и номера на 

сертификатите, обхвата на регистрацията и периода на валидност. 

След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната 

оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 

поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата 

обществена поръчка. 

 

3. Участник № 3: Обединение "АС Перфект" 

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от 

Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на 

допълнителни документи, участникът е представил, както следва: 
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3.1.еЕЕДОП, цифрово подписан с квалифициран електронен подпис, от лицата 

оправомощени да правят волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП, приложенна 

подходящ оптичен носител ОБЕДИНЕНИЕ„АС ПЕРФЕКТ“ -  оригинал на електронен носител; 

3.2.еЕЕДОП, цифрово подписан с квалифициран електронен подпис, от лицата 

оправомощени да правят волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП, приложенна 

подходящ оптичен носител „АБАК ДС“ЕООД - оригинал на електронен носител; 

3.3.ЕЕДОП цифрово подписан с квалифициран електронен подпис, от лицата 

оправомощени да правят волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП, приложенна 

подходящ оптичен носител „ПЪТПЕРФЕКТ“ЕАД - оригинал на електронен носител. 

В представените документи са повторно декларирани обстоятелствата, предмет на 

констатациите от Протокол №1 на комисията, а именно:  

-видно е стажа на предложените експерти  Технически ръководител - инж. Филип Емилов 

Белев и Специалист "Здравословни и безопасни условия на труд“ инж. Димитър Зафиров 

Зафиров(„АБАК ДС“ЕООД), с който същите покриват минималните изисквания за 

професионален опит;  

- посочени са номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и 

професионалната дейност от застрахователната полица на „АБАК ДС“ ЕООД; 

- видно е стажа на предложения експерт  Специалист "Контрол на качеството" - инж. 

Марин Илиев Маринов("Пътперфект" ЕАД), с който същият покрива минималните изисквания за 

професионален опит; 

- посочени са номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и 

професионалната дейност от застрахователната полица на "Пътперфект" ЕАД; 

- посочена е изискуемата от възложителя информация, удостоверяваща изпълнение на 

изискването „Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща 

на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 система за опазване на околната среда, съответстваща 

на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 за Обединение "АС Перфект", както и на 

съставяващите го фирми  „АБАК ДС“ ЕООД и "Пътперфект" ЕАД. 

 

След като разгледа допълнително представените документи, ведно с първоначалната 

оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 

поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата 

обществена поръчка. 

 

4. Участник № 5: “Пътища Борован 2018” ДЗЗД (ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-

92/21.06.2018 г., гр. София) 
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Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от 

Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на 

допълнителни документи, участникът е представил, както следва:  

4.1.Опис на документи съдържащи се в офертата, подписан от участника - 2стр; 

4.2.Информация относно личното състояние и критериите за подбор:  

4.2.1.еЕЕДОП от “ Пътища Борован 2018” ДЗЗД образец №1 -23 стр; 

4.2.2.еЕЕДОП от “Менкаура” ЕООД образец №1 - 22 стр; 

- копие от удостоверение №II-TV-004855,издадено от камара на строителите в България, 

централен професионален регистър на строителя- 1 стр; 

- копие застрахователна полица №18900Р10007/24.03.2018, валидна до 23.03.2019 г., 

издател“Уника“АД-9 стр; 

- копия на  документи технически ръководител инж. Румен Кръстителски (диплома за 

висше образование, издател УАСГ-2009 /; рег. номер 37198/2009, трудова книжка)- 8 стр; 

- копия документи специалист контрол на качеството инж.Павлина Георгиева Каменов-

Стоянова (удостоверения, заповед)- 5 cтp; 

- копия документи специалист по „здравословни и безопасни условия на труд“ 

инж.Валентина Борисова Динкова (удостоверения, заповед)- 3 cтp; 

- копие сертификат рег. номер: 32 100 170032, доклад от одит номер 3217 0342 издаден от 

04.08.2017г., валиден до 03.08.2020г.; обхват: "проектиране,комплексно 

строителство,реконструкция и поддръжка на сгради, комплексно изграждане и поддръжка на 

градски, извънградски и инфраструктурни обекти“; БДС EN ISO 9001:2015-1 cтp; 

- копие сертификат рег. номер: 32 104 170032, доклад от одит номер 3217 0343 издаден от 

04.08.2017г., валиден до 03.08.2020г., обхват: „проектиране,комплексно 

строителство,реконструкция и поддръжка на сгради, комплексно изграждане и поддръжка на 

градски, извънградски и инфраструктурни обекти" ;БДС EN ISO 14001:2015-1 cтp; 

4.2.3. еЕЕДОП от „Инфракънстракшън” ЕАД образец №1 -22 cтp; 

- копие от удостоверение №II-TV 003614,издадено от камара на строителите в България, 

централен професионален регистър на строителя-1 cтp; 

- копие застрахователна полица №Е17740000263523228/01.08.2017г., издател“Булинс“АД -7 

стр.;  

- копие сертификат рег. номер: 17101071553, валиден до 16.07.2020г. ;обхват: ”проектиране 

на сгради и съоражения по всички части в зависимост от изискванията на възложителя; 

разработване на идейни и ценови решения за изпълнение на строителна инвестиция. 

строителство на сгради и съоражения по всички направления и специалности изкопи, бетон, 

кофражи, армировки, зидарии, покриви, всички видове вътрешни и външни инсталации; доставка 

на оборудване машини и съоражения в областа на строителната част; инжинеринг цялостно 
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строителство до ключ; предоставяне на услуги със строителна механизация и транспортни 

услуги; организация и управление на строителни процеси) инфраструктурно строителство"; ISO 

9001:2015- 1 стр; 

-копие сертификат рег. номер: 171010717554, валиден до 16.07.2020г., обхват: „проектиране 

на сгради и съоражения по всички части в зависимост от изискванията на възложителя; 

разработване на идейни и ценови решения за изпълнение на строителна инвестиция. 

строителство на сгради и съоражения по всички направления и специалности изкопи, бетон, 

кофражи, армировки, зидарии, покриви, всички видове вътрешни и външни инсталации; доставка 

на оборудване машини и съоражения в областта на строителната част; инжинеринг цялостно 

строителство до ключ; предоставяне на услуги със строителна механизация и транспортни 

услуги; организация и управление на строителни "; ISO 9001:2015-1 стр; 

След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната 

оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 

поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата 

обществена поръчка. 

 

5. Участник № 7: „ПЪТИЩА БОРОВАН 2018” ДЗЗД (ОПАКОВКА № 7 с вх. № T-

96/21.06.2018 г., гр. Монтана) 

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от 

Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на 

допълнителни документи, участникът е представил, както следва: 

5.1.Коригиран е-ЕЕДОП, подписан от всички законни представители на „Пътинженеринг-

М” АД (състава на съвета на директорите) вписани в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията; 

5.2.Писмо с изх. №950/23.07.2018 г. издадено от „ИНФОНОТАРИ” ЕАД гр. София 

удостоверяващо надежността на подписа на Борислав Момчилов Борисов - Прокурист 

“Пътинженеринг-М” АД Монтана; 

5.3.Писмо с изх. №949/23.07.2018 г. издадено от „ИНФОНОТАРИ” ЕАД гр. София 

удостоверяващо надежността на подписа на Ангел Иванов Стефанов - Управител „СТЕФСТРОЙ 

2010” ЕООД Монтана, 

 

След като разгледа допълнително представените документи, ведно с първоначалната 

оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 
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поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата 

обществена поръчка. 

 

6. Участник № 8: "Борован 2018"ДЗЗД 

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от 

Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на 

допълнителни документи, участникът е представил, както следва: 

 

6.1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

оригинал; 

6.2.еЕЕДОП -Приложение № 1 в електронен формат за Обединение „Борован 2018“ ДЗЗД,  

„КОПЕКС И КО.“ ЕООД и „Агробилд“ ЕООД – оригинали, подписани надлежно от 

представляващите участника и фирмите, които го съставляват ; 

В представените документи са повторно декларирани обстоятелствата, предмет на 

констатациите от Протокол №1 на комисията, а именно:  

-за "КОПЕКС И КО." ЕООД, в новопредставеният еЕЕДОП е виден стажа на предложеният 

експерт Специалист по контрол на качеството: Михаил Христов Димитров, с който същият 

покрива минималните изисквания за професионален опит: „Специалист по Контрол на 

качеството - Михаил Христов Димитров, Сертификат № 2072/24.08.2017г. за обучение по 

”Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” , 

издадено от Център за професионално обучение„Микс“ гр.Казанлък; Служител на "Копекс и Ко." 

ЕООД Професионален опит като Експерт по контрол по качеството– над 3 /три/ години. 

Месторабота: „Копекс и Ко.“ ЕООД - трудов договор От 01.01.2015г. до днес Длъжност: Експерт 

по контрол на качеството с основни функции - Контролира качеството на изпълнение на 

строителството и контролира влаганите в строежите строителни продукти.“ 

 

След като разгледа допълнително представените документи, ведно с първоначалната 

оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 

поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата 

обществена поръчка. 

 

7. Участник № 9: "ГИД - КАРО " ДЗЗД 
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Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от 

Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на 

допълнителни документи, участникът е представил, както следва: 

 

7.1. Представен е нов еЕЕДОП за участника в обединението "БОЖАНОВ ГРУП" ЕООД, 

бивше „ГИД Разлог” ЕООД (вписана промяна в Търговски регистър при Агенция по 

вписванията в наименованието, собственика на капитала и управителя от дата 03.7.2018 г. 

17:54:27), с ЕИК 203078668, с посочена Застраховка "Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“, с покритие за обекти от първа категория и всяка 

по- ниска категория, съгласно действащото законодателство, Застрахователна полица 

№212217014000005. Срок на валидност от 30.08.2017г. до 30.08.2018г. - Дейност Строител, 

издадена от "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД;  

 

7.2. "БОЖАНОВ ГРУП" ЕООД, бивше „ГИД Разлог” ЕООД (вписана промяна в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията в наименованието, собственика на 

капитала и управителя от дата 03.7.2018 г. 17:54:27), с ЕИК 203078668, представлявано от 

Лидия Петрова Божанова, в качеството й на  управител, е представило нов еЕЕДОП, подписан  

от предишния управител, а именно Николай Емилов Божанов, както и от новият Лидия Петрова 

Божанова. 

7.3. Представени са и нови надлежно подписани еЕЕДОП за участника "ГИД - КАРО " 

ДЗЗД и „Каро трейдинг“ ООД. 

След като разгледа допълнително представените документи, ведно с първоначалната 

оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 

поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата 

обществена поръчка. 

 

III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че 

отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя. 

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с 

изискванията на възложителя за изготвянето им: 
На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за 

изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в 

съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на 

отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията 

за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на 

поръчката.  
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КРАТКИ ОПИСАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Кратко описание на техническото предложение на 

Участник № 1 – "ТРЕЙС ЯМБОЛ"АД 

 

 

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране 

на обекта от 143 /сто четиридесет и три/ календарни дни. 

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

Представен е обхват и съществуващо положение за всеки един от подобектите. 

Направено е описание на отделните етапи на изпълнение, като са разгледани Откриване на 

строителната площадка; Организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното селище, така и в периода на същинското 

строителство. 

Направено е описание в табличен вид на предвидените по КС дейности, за всеки един от 

подобектите. 

Представено е описание на технологията на извършване на следните СМР: облицовани окопи; 

Изкоп за банкети и основа; Разчистване на растителност от обхвата на пътя - изсичане на храсти 

и клони; Студено фрезоване на деформации на същ. асфбет. Настилка; Разваляне на тротоари, 

бордюри и извозване на отпадъци; Разкъртване на пътна основа на съществуваща настилка; 

Рекултивация с хумусен пласт на зелени площи; асфалтови работи, първи и втори битумни 

разливи; Трошен камък с непрекъсната зърнометрия - Е=350МРа, фракция ( 0-63 )мм за банкети 

и зауствания на черни пътища; доставка и монтаж на бетонови бордщри; Доставка и монтаж на 

ОСП; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли; пътни знаци; 

бетонови и кофражни работи; дейности по Ремонт на настилката; Доставка и полагане на HDPE 

тръби в изкоп; направа тротоари. 

Направено е описание на начина на приемане на завършените строително-монтажни работи и 

Подписване на Протокол обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.  

В табличен вид за всяка една дейност са посочени, ед.мярка, количество, производителност и 

продължителност.. 

Направено е описание на последователността на изпълнение на дейностите. 
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МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

В табличен вид за всяка една дейност са посочени ед.мярка; количество; продължителност; 

механизация и работна ръка. 

Приложена е йерархична схема на екипа от експерти и са дефинирани задълженията и 

отговорностите им.  

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация. 

Представен е начина на комуникация вътре в ръководния екип във връзка с изпълнение 

на дейността с разпределение на задачи на експертите, по време на подготвителни работи, 

Основни работи, Довършителни и заключителни работи. 

В табличен вид схематично са посочени участниците от екипа в процесите на влизане в сила на 

договора, откриване на строителна площадка, подготвителни работи, съставяне и подписване на 

актове и завършване и предаване на обекта. 

Представени са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя и външни 

институции. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 

Разгледана е мярката Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва 

транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки, в три аспекта, като е 

направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и са разписани действия по 

текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението й.  

Разгледана е мярката Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата 

на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, като е направено предложение 

относно обхвата и предмета на мярката и са разписани действия по текущо прилагане на мярката 

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

Не са предложени допълнителни мерки. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

Разгледана е мярката Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията, като е направено 

предложение относно обхвата и предмета на мярката и са разписани действия по текущо 
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прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението й.  

Разгледана е мярката Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката, като е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и са разписани 

действия по текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й. 

Разгледана е мярката Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство, като е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и са 

разписани действия по текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението й. 

Не са предложени допълнителни мерки. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 

Представен е линеен график, с продължителност, съответваща на тази, декларирана в Образеца 

към Техническото предложение. За всяка позиция в графика са посочени: Номер, Вид работа; 

Наименование; Мярка; Количество; Производителност; Продължителност; начало и край на 

изпълнение; механизация и работници. Към графика са приложени Диаграма на основната 

механизация и Диаграма на работната ръка по дни. 

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 

 

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 1 – "ТРЕЙС 

ЯМБОЛ"АД, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта-Съставен, съгласно 

изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Съставен, 

съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на 

работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка , с 
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посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на 

комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане 

спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от 

Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се 

констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови 

мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и 

съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и 

останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, с продължителност от 143 календарни дни, съответстваща на предложения в 

образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са 

приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има 

пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички 

дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой 

работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график 
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е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности 

в рамките на предложения срок. Графика  отразява поетапност по дейности и задачи на 

изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни 

работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), 

предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане 

целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и 

механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В 

графика не се констатира технологична несъвместимост на отделните дейности и операции 

Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира 

разминаване или несъответствия. 

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на участника 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

Участник № 2 – ДЗЗД"ТЕРА СТРОЙ" 

 

 

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране 

на обекта от 172 /сто седемдесет и два/ календарни дни. 

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

 

Направено е Описание и местоположение на обекта и подобектите и описание на видовете СМР 

за изпълнението им. 

Представена е технологията на изпълнение на дейностите, като са разгледани: Подготвителни 

работи и временно строителство; Почистване на строителната площадка; Земни работи; Пътни 

работи- Доставка и полагане на трошен камък (0-63мм) за банкети и зауствания на черни 

пътища; изпълнение на бетонови бордюри; асфалтови работи, първи и втори битумен разлив; 

изграждане на тротоари; Ремонта на настилката; Изграждане на подземна тръбна мрежа за 

широколентов интернет; Изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение. 

Посочени са изискванията към основни видове материалите. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 
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Представен е екипа на участника, като са дефинирани задълженията и отговорностите на 

експертите. Представени са видове бригади (работни звена)- Бригада „Земни работи”; Бригада 

„Асфалтови работи и настилки”; Звено „спомагателни работи и механизация” и са описани 

основни принципи за организация и координация, но не са посочени конкретни работници. 

Посочени са основни нормативни документи по безопасност на труда, които трябва да бъдат 

спазвани при изпълнение на СМР. Представена е точка „Осигуряване на ЗБУТ“. 

Представена е временната организация на движението, с приложени схеми от Наредба № 3 за 

временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и 

улиците.  

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация. 

Представена е схема на комуникация 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 

Не са представени идентифицираните от Възложителя, като минимално необходими базови 

мерки, касаещи социални характеристики. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

Разгледани са Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, като в таблица се 

схематизирани отрицателните влияния на строителния обект върху околната среда и хората, с 

посочване на причините и на ефектите и са описани мероприятия за смекчаване на 

отрицателните въздействия в околната среда и намаляване на затрудненията за хората живеещи в 

района на обекта. Представена е точка „Третиране на отпадъчните вещества и отчитане на 

входните и изходните материали“. Представен е план за управление опазването на околната 

среда и намаляване на затрудненията за хората живеещи в района на обекта.  

Представена е точка „Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

плана на изпълнение и ефективни мерки за преодоляване на тези затруднения“, където са 

разгледани рискове и са предвидени мерки за недопускане и преодоляване. 

 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 

Към техническото предложение е приложен линеен график, обхващащ всички дейности от 

поръчката, с обща продължителност от 172 /сто седемдесет и два/. В графика за всяка позиция са 

посочени мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение. Не са посочени 

работници и механизация. Приложени са диаграми на механизацията и работната ръка.  
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Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 

 

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 2 – ДЗЗД"ТЕРА 

СТРОЙ", комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта- Съставен, съгласно 

изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -, Не е 

съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не са предложени конкретни човешки 

ресурси-работници и технически ресурси-механизация, а единствено са описани видове звена и 

основни принципи за организация и координация в строителството. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация –Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като е представена 

координацията и комуникацията между експертите на изпълнителя, но не и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, като само е приложена 

комуникационна схема и са идентифицирани участниците в строителния процес, без да е посочен 

процеса на комуникация и координация и контрол между тях, в контекста на настоящата 

поръчка. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики –Не е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, тъй като не са разгледани базовите мерки идентифицирани от Възложителя, които 

да съдържат едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ , и които да са да са 

насочени към конкретната обществена поръчка. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не са 

разгледани базовите мерки идентифицирани от Възложителя, които да съдържат едновременно и 
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двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

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

на отклонение от изпълнението ѝ“ , и които да са да са насочени към конкретната обществена 

поръчка. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията –Не е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, тъй като не съдържа информация за, предвиден брой работници и механизация при 

изпълнение на дейностите 

 

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че Участник № 2 – ДЗЗД"ТЕРА 

СТРОЙ" следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за 

това са следните: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, 

т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

Фактически основания:  

Елементите от техническото предложение на участника:  

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси  

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация  

МЕ.4.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки, касаещи социални характеристики;  

МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда; 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията, 

не отговорят на минимално поставените от Възложителя изисквания за съдържание. 

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от 

процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спесификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Участник № 3 – ОБЕДИНЕНИЕ"АС ПЕРФЕКТ" 
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В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране 

на обекта от 177 /сто седемдесет и седем/ календарни дни. 

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

Представено е описание на дейностите и технология на изпълнение на: Разчистване на 

растителност от обхвата на пътя; Изкоп за банкети и основи; Студено фрезоване на деформации 

на същ. асфбет. Настилка; Разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка; 

Разкъртване на пътна основа на съществуваща настилка; Разваляне на тротоари от бетонови 

плочки; Разваляне на тротоари от бетон; Разваляне на бетонови бордюри; Рекултивация с 

хумусен пласт на зелени площи; асфалтови работи, първи и втори битумен разлив; Трошен камък 

с непрекъсната зърнометрия - Е=350МРа, фракция ( 0-63 )мм за банкети и зауствания на черни 

пътища; бетонов бордюри; Доставка и монтаж на ОСП; хоризонтална маркировка от бяла боя с 

перли; пътни знаци; Бетон С16/20 с кофраж над основи за надзиждане на челни стени; Ремонт на 

настилката; Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет; тротоари; направа облицовани 

окопи. 

Представени са Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Посочени са механизация, транспорт и човешки ресурси за изпълнение на конкретните СМР на 

обекта. Посочено е общо за обекта, строителната механизация по вид и брой.  

Представена е точка „Технологична последователност при изпълнение на СМР/СРР. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

Представена е организация на експертите, с разпределение на отговорностите и дейностите 

между тях. Направено е разпределение на отговорностите на експертите  в отделните етапи за 

изпълнение. Посочени са следните екипи, ангажирани с изпълнението: Екипи за Земни работи; 

Екипи за Пътни работи; Екип за Тротоари и отводняване; Екип за Асфалтови работи; Екип за 

вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация. 

Представен е вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително механизма за 

осигуряване на качествено изпълнени на строителство, като са разгледани  контрол на качеството 

на влаганите материали и изделия в обекта.  

Описани са начин на комуникация с Възложителя, организационни мерки на персонала и 

действия при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от 
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страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на 

обществената поръчка. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 

Разгледани са: „Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки“, като са разгледани мерки за 

непрекъснатост на транспортният поток и е направено описание на ВОД. Разгледани са мерки, 

свързани с „Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. За всяка мярка са посочени точки: 

обхват, съдържание и обосновка.  

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

В точка „Мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес ВЪРХУ околната 

среда“, участникът е разгледал съществуващото положение на обекта по отношение на въздух, 

води, отпадъци, шум. Описани са Мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните 

последици върху компонентите на околната среда (ОС): води; въздух; отпадъци. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 

Към техническото предложение е приложен линеен график, обхващащ всички дейности от 

поръчката, с обща продължителност от 177 /сто седемдесет и седем/ календарни дни. В графика 

за всяка позиция са посочени мярка, количество, брой работници, вид и брой механизация, 

продължителност на изпълнение, начало и край. Към линейния график са съставени диаграми на 

механизацията и работната ръка, с разпределение на работниците и механизацията по седмици. 

В графика се констатира следните грешки и технологични несъвместимости:  

1) За подобект: „Път VRC1015, с.Борован, ул. Иван Вазов - от ОТ 380 до Път II-13“, част 

„ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ“, Дейност 12 

„Направа изкоп с зариване и трамбоване“ е с продължителност 4 дни от 12.1 до 15.1, 

докато Дейност 13 „Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп“ е с продължителност 3 

дни от 15.1 до 17.1; 

2) За подобект: „ПОДОБЕКТ: 2. Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. 

Сираково“, част „ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ“, 

Дейност 15 „Направа изкоп с зариване и трамбоване“ е с продължителност 5 дни от 26.2 

до 2.3, докато Дейност 16 „Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп“ е с 

продължителност 4 дни от 2.3 до 5.3; 
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3) За подобект: „ОДОБЕКТ: 05 с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“; ул. „Иван 

Нивянин; ул. „Максим Горки“, част „ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА 

ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ“, Дейност 24 „Направа изкоп с зариване и трамбоване“ е 

с продължителност 5 дни от 7.3 до 11.3, докато Дейност 25 „Доставка и полагане на HDPE 

тръби в изкоп“ е с продължителност 5 дни от 10.3 до 14.3; 

4) За подобект: „ПОДОБЕКТ: 03  Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 

(мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен“, част „ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА 

ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ“, Дейност 21 „Направа изкоп с зариване и трамбоване“ е 

с продължителност 7 дни от 5.5 до 11.5, докато Дейност 22 „Доставка и полагане на HDPE 

тръби в изкоп“ е с продължителност 7 дни от 6.5 до 12.5; 

Констатира се разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка; диаграмата 

на механизацията, като съгласно графика, дейностите се изпълняват по дни (респективно 

заетостта на работниците и механизацията се променя по дни), докато диаграмата на работната 

ръка и диаграмата на механизацията са съставено по седмици и промяната в заетостта на 

работниците и механизацията еконстантна за седем последователни дни. 

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 

 

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 3 – 

ОБЕДИНЕНИЕ"АС ПЕРФЕКТ", комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта-Съставен, съгласно 

изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -, включва 

организация на работата на експертите в екипа, с посочена йерархична схема, с разпределение на 

основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, 

организация на механизацията и работната ръка. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на 

комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.  
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МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики –Не е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, тъй като базовите мерки идентифицирани от Възложителя, не съдържат 

едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата 

и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.  

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не са 

разгледани базовите мерки идентифицирани от Възложителя, които да съдържат едновременно и 

двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

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

на отклонение от изпълнението ѝ“ , и които да са да са насочени към конкретната обществена 

поръчка. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията – Не е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, в графика се констатира технологични несъвместимост и на отделните дейности и 

операции, .както следва: 

Участникът неправилно е предвидил за посочените по-горе 4 подобекта, изпълнението на 

дейности по зариване и трамбоване на изкоп, преди още да бъдат положени тръби за 

широколентов интернет в него, което е технологично невъзможно и с което не се гарантира, 

качественото и в срок изпълнение на посочените по-горе дейности. 

Констатира с разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка; диаграмата 

на механизацията, като съгласно графика, дейностите се изпълняват по дни (респективно 

заетостта на работниците и механизацията се променя по дни), докато диаграмата на работната 

ръка и механизацията са съставени по седмици и промяната в заетостта на работниците и 

механизацията е  константна за седем последователни дни, което води до различни отчети, от 

една страна в графика, от друга в диаграмата, на ангажирания изпълнителски персонал. 

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че Участник № 3 – 

ОБЕДИНЕНИЕ"АС ПЕРФЕКТ" следва да бъде отстранен от участие в настоящата 

процедура и аргументите за това са следните: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, 

т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

Фактически основания: Участникът е представил Линеен график за изпълнение, който не 

отговаря на предварително поставените изисквания на Възложителя, същия да не съдържа 

технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. 
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Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: „Участник, чиито линеен 

график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и 

противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата 

спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.“ 

Елементите от техническото предложение на участника:   

МЕ.4.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки, касаещи социални характеристики;  

МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, 

не отговорят на минимално поставените от Възложителя изисквания за съдържание. 

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от 

процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спесификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Участник № 5 – "Пътища Борован 2018"ДЗЗД (ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-

92/21.06.2018 г., гр. София) 

 

 

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране 

на обекта от 160 /сто и шестдесет/ календарни дни. 

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

 

Представен в обхват и дейности за отделните етапи на изпълнение, като са разгледани основни 

дейности на организация на строителния процес; Етап на подготовка на строителната площадка; 

Етап на строителство; Етап на въвеждане в експлоатация, гаранционни срокове и гаранционно 

поддържане. 

Описани са временно строителство; осигуряване на ВОД; трасиране на обекта; доставка на 

необходимите материали. 
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Описани са изготвяне на актове и протоколи по време на строителство; изпитвания и проби. 

Представен е начина на въвеждане на обекта в експлоатация. Разписани са действията на 

участника по време на гаранционните срокове и гаранционното поддържане. 

Представени са видовете СМР по подобекти, технологията и последователността на изпълнение 

на: фрезоване на компрометирани участъци; асфалтови работи, първи и втори битумен разлив; 

демонтажни работи-разваляне на бордюри; изкопи; изграждане на трошенокаменна основа; 

доставка и полагане на бетонови бордюри;  

 МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

Представен е екипа на участника, с дефинирани задължения и отговорности на отделните 

експерти. Представен е изпълнителския състав и необходимата строителна техника по дейности. 

Направено е описание на организацията на работната ръка и организация на техническия ресурс. 

Представени са Здравословни и безопасни условия на труд. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация. 

Представено е управление на информацията и комуникацията с Възложителя, с приложена схема 

на комуникация; използване на облачни хранилища на данни; използване на приложен софтуер 

за аудио и видео разговори; телефонни раговори; електронни пощи; срещи; комуникация между 

заинтересованите страни. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 

Разгледани са: 

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

между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно същност и обхват на 

мярката, дейности по прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ, отговорни експерти, начини на комуникация и 

взаимодействие, очакван социален ефект, задължения и отговорности на ангажираното лице. 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно същност и обхват 

на мярката, дейности по прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ, отговорни експерти, начини на комуникация и 

взаимодействие, очакван социален ефект, задължения и отговорности на ангажираното лице. 

Като допълнителни мерки са представени: 

„Осигуряване на физически достъп“- Предложение относно същност и обхват на мярката, 

дейности по прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ, отговорни експерти, начини на комуникация и взаимодействие, 

очакван социален ефект, задължения и отговорности на ангажираното лице 
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„Осигуряване на достъп до комунални услуги“- Предложение относно същност и обхват на 

мярката, дейности по прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ, отговорни експерти, начини на комуникация и 

взаимодействие, очакван социален ефект, задължения и отговорности на ангажираното лице 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла 

и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно същност и обхват на 

мярката, дейности по прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението ѝ, отговорни експерти, начини на комуникация и 

взаимодействие, очакван социален ефект, задължения и отговорности на ангажираното лице. 

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- 

Предложение относно същност и обхват на мярката, дейности по прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, отговорни 

експерти, начини на комуникация и взаимодействие, очакван социален ефект, задължения и 

отговорности на ангажираното лице. 

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- 

Предложение относно същност и обхват на мярката, дейности по прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, отговорни 

експерти, начини на комуникация и взаимодействие, очакван социален ефект, задължения и 

отговорности на ангажираното лице. 

Като допълнителни мерки са представени: 

„Екологосъобразен избор на строителни материали и контролирано оползвотворяване“- 

Предложение относно същност и обхват на мярката, дейности по прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, отговорни 

експерти, начини на комуникация и взаимодействие, очакван социален ефект, задължения и 

отговорности на ангажираното лице. 

„Намаляване на вредното въздействие на предвидените СМР върху растителния и 

животинския свят“- Предложение относно същност и обхват на мярката, дейности по прилагане 

на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ, отговорни експерти, начини на комуникация и взаимодействие, очакван социален ефект, 

задължения и отговорности на ангажираното лице. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 
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Представен е линеен график, обхващащ всички дейности от поръчката, с продължителност, 

съответстваща на посочената такава в образеца на техническо предложение. За всяка позиция в 

линейния график са посочени мярка, количество, норма време, трудоемкост, брой работници, 

продължителност, начало и край на изпълнение, механизация. Приложени са диаграма на 

работната ръка и механизацията, с разпределение на работниците и машините по дни. 

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 

 

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 5 – "Пътища 

Борован 2018"ДЗЗД, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта-Съставен, съгласно 

изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Съставен, 

съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на 

работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, , с 

посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на 

комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане 
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спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от 

Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се 

констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови 

мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и 

съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и 

останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, с продължителност от 160 /сто и шестдесет/, съответстваща на предложения в 

образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са 

приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има 

пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички 

дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой 

работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график 

е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности 

в рамките на предложения срок. Графика  отразява поетапност по дейности и задачи на 

изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни 

работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), 

предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане 

целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и 

механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В 

графика не се констатира технологична несъвместимост на отделните дейности и операции 

Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира 

разминаване или несъответствия. 

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на участника 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 
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Участник № 7 – "ПЪТИЩА БОРОВАН 2018"ДЗЗД (ОПАКОВКА № 7 с вх. № T-

96/21.06.2018 г., гр. Монтана) 

 

 

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране 

на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни. 

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

 

Описани са съществуващо положение и цел на поръчката. Представени са технология за 

изпълнение на СМР: Трасиране на елементи от трасето; Временна организация и безопасност на 

движението; Технологично фрезоване; Асфалтови работи, първи и втори битумни разливи; 

Пътни знаци; изкопи; Трошен камък с непрекъсната зърнометрия - Е=350МРа, фракция ( 0-63 

)мм за банкети и зауствания на черни пътища; Уширение на настилка; Доставка и монтаж на 

ОСП; Ремонт на настилката; Разчистване на растителност; Разваляне на тротоари, бордюри; 

Разкъртване на асфалтови пластове; Доставка и полагане на бордюри; Доставка и полагане на 

хоризонтална маркировка; направа на тротоари; Рекултивация с хумусен пласт; Подземна тръбна 

мрежа за широколентов интернет; Направа на нов облицован окоп. 

Представена е последователността на изпълнение по подобекти. 

Не са предствени ключови моменти при изпълнението. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

Представена е Техническа обезпеченост; Отговорен технически персонал за ръководство и 

изпълнение на обекта, с дефинирани задължения и отговорности на експертите в екипа, 

Описание на екипите и включените в тях работници, механизация, материали по дейности. 

Представена е Акредитирана строителна лаборатория, собственост на участника. Описан е 

входящия контрол, контрола по време на изпълнение на дейностите, контрол от Възложителя; 

приложена е схема за входящ контрол на продукти при доставяне, при влагане. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация. 

Описани са провеждането на срещи и координацията между членовете на ръководния състав на 

строителя;. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 
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„Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност 

между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Не са представени допълнителни мерки. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла 

и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и 

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

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и 

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

Не са представени допълнителни мерки. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 

Съставен е линеен график, с продължителност 180 календарни дни. За всяка позиция в графика 

са посочени ед.мярка, количество, дневна производителност, начало, край на изпълнение, 

продължителност, работна сила и оборудване за дейността. Приложени са график на 

механизацията и диаграми; Диаграма на работната ръка. 

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 

 

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 7 – "ПЪТИЩА 

БОРОВАН 2018"ДЗЗД, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 
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МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта-Съставен, съгласно 

изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Съставен, 

съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на 

работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, , с 

посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на 

комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане 

спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от 

Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се 

констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови 

мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и 

съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и 
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останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, с продължителност от 180 /сто и осемдесет/, съответстваща на предложения в 

образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са 

приложени диаграми на работната ръка и график и диаграми на механизацията. Между графика и 

диаграмите има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща 

изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната 

продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 

всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между 

отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Графика  отразява 

поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното 

изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на 

СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други 

съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е 

направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната 

технологична последователност на дейностите. В графика не се констатира технологична 

несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия. 

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на участника 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

Участник № 8 – Обединение"Борован 2018"ДЗЗД 

 

 

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране 

на обекта от 169 /сто шестдесет и девет/ календарни дни. 

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 
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Представен е обхвата на проекта и описание на съществуващото положение и проектните 

решения на обекта. Представено е Описание на отделните етапи, дейности и задачи на 

изпълнение на поръчката, като са разгледани ЕТАП I- ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ, в който са 

предвидени Временни съоръжения. Санитарни съоръжения. Електроснабдяване; Начало на 

въвеждане на ВОД; Геодезически работи- Трасиране на елементи от трасето. 

В ЕТАП II-СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ- са посочени видове строителни дейности и 

под - дейности по видове и обем, съгласно определените количества работи в КС; Описан е 

подхода на участника за осъществяване контрол на качеството, както и подготовка на 

документите, съгласно изискванията на Наредба №3, Докладване и документи. Представени са 

изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са описани: 

Цели на Изпълнителя за безопасност на труда; Планиране на безопасността на труда; 

Извършване на строителството; Обучения по безопасност на труда; Временно строителство; 

Класификации на опасностите; Организационни указания за преодоляване на опасностите; 

Инструкции за безопасна работа съгласно ЗБУТ; Мерки по здравословни и безопасни условия на 

труд; Общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност; План за действия при пожар; 

Мероприятия по опазване на околната среда; Строителни машини; Нормативни актове по 

безопасност и здраве при работа.  

В ЕТАП III- ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТА-ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДПИСВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ АКТ ОБРАЗЕЦ 15 са 

разгледани Приемане и отчитане на строителството. 

 

Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността 

и взаимообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с 

изпълнение на: Геодезически работи- Трасиране на елементи от трасето; Почистване сервитута 

на пътя, подготвителни и демонтажни работи; изкопни работи; Направа на нов облицован окоп; 

кофражни, армировъчни, бетонови работи; Направа на банкети, тротоари; Технологично 

фрезоване; Локални ремонти; Полагане на бетонови бордюри; Асфалтови работи, първи и втои 

битумен разлив; Доставка и монтаж на вертикална сигнализация; Доставка и полагане на 

хоризонтална пътна маркировка; Доставка и монтаж на еластична ограда; Полагане на тръби за 

широколентов интернет. 

Представени са ключови моменти при изпълнението на отделните дейности, като за всяка 

дейност са посочени работници, екип за изпълнение, механизация и оборудване, материали; 

идентифицирани са изходни данни и фактори, които са съществени за качественото и 

навременното изпълнение на всяка от задачите, посочени са задачите на отговорни експерти от 

екипа при изпълнението на съответни дейности. 
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Направено е подробно описание на продължителността, технологичната последователност и 

взаимообвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график, по 

отделни етапи 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

Представен е екипа на участника с организационна схема на екипа, като са посочени 

задълженията и отговорностите на всички експерти в екипа. 

Представени са работни екипи за изпълнение на поръчката, като са сформирани 6 

специализирани екипа. За всеки екип са посочени етапи, дейности и задачи, с които ще бъде 

ангажиран, брой работници, включени в екипа за изпълнението на съответните етапи, дейности и 

задачи, механизация и оборудване, необходими за изпълнението. Направено е разпределение на 

механизацията и оборудването, необходими за изпълнение на поръчката по вид и съответен 

брой. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация. 

Представени са Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес; 

Провеждане на срещи; Комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на 

ръководния състав на строителя; Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката; 

Осъществяването  на вътрешен контрол; Видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и 

задължения на отговорните експертите; Превантивен контрол; Текущ контрол; Приемателен 

контрол. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 

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

между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Като допълнителни мерки са представени: 

„Осигуряването на достъп до адм.сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи 

на урбанизираната среда“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. 
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„Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, елктроснабдяване, съобщителни 

комуникации, интернет, телевизия , сметоизвозване“- Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

Разгледани са: 

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла 

и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и 

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

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и 

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

Като допълнителни мерки са представени: 

„Опазване на растителни и животински видове“- Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“- Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 

Представен е линеен график, с посочени етапи, дейности и задачи. За всяка дейност е посочена 

продължителност, начало и край на изпълнение, ед.мярка, количество, екип и брой работници за 

изпълнение, необходима механизация и оборудване, последователност и взаимообвързаност на 

дейностите. Към графика са приложени график на механизацията, диаграми на механизацията и 

диаграма на работната ръка. Предвидената в линейния график продължителност на изпълнение 

на дейностите от момента на Откриване на строителната площадка до предаване на обекта на 

Възложителя, с констативен акт Приложение 15 е 169 календарни дни. 

 

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 
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След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 8 – 

Обединение"Борован 2018"ДЗЗД, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта-Съставен, съгласно 

изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Съставен, 

съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на 

работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, , с 

посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на 

комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане 

спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от 

Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се 

констатира разминаване или несъответствия. 
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МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови 

мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и 

съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и 

останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, с продължителност от 169 /сто шестдесет и девет/, съответстваща на предложения 

в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са 

приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има 

пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички 

дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой 

работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график 

е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности 

в рамките на предложения срок. Графика  отразява поетапност по дейности и задачи на 

изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни 

работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), 

предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане 

целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и 

механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В 

графика не се констатира технологична несъвместимост на отделните дейности и операции 

Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира 

разминаване или несъответствия. 

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на участника 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

Участник № 9 – Обединение"ГИД-КАРО"ДЗЗД 

 

 

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране 

на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни. 



    

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

 

Представена е кратка информация за поръчката; Описани са дейностите, които ще се изпълняват 

през предвидените етапи: Подготвителен етап; Основен(строителен) етап; Довършителен етап. 

Представена е технология на изпълнение на: геодезическо заснемане и отлагане на нивелетата на 

обекта; ВОД; почистване на терена; земни работи; изкопи, насипи, разрушителни дейности; 

направа облицован окоп; бетонови, армировъчни; кофражни работи; полагане на бетонови 

бордюри; направа тротоар; полагане на настилки; ремонт на пътна настилка; -технологично 

фрезоване и локални ремонти; асфалтови работи, битумни разливи; вертиклана сигнализация; 

хоризонтална маркировка; еластична ограда; тръби за широколентов интернет; почистване. 

Представена е последователността на изпълнение на отделните дейности по подобекти. 

Представени са ключови моменти при изпълнението на конкретни СМР от предмета на 

поръчката, чрез осъществяване на контрол по изпълнението им. Представени са изизквания към 

основните видове материали 

Представени са мерки по ЗБУТ. 

 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

Представени са отделните екипи (групи) за изпълнение, дейностите за които ще отговарят по 

етапи и подобекти, включените в тях работници и ангажирана механизация. Представено е 

разпределение на механизацията и оборудването на обекта; Представен е екипа на участника, с 

описани задължения и отговорности на всички експерти. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация. 

Представена е координацията, управлението и контрола на участниците при изпълнение на 

обекта, като за дейностите и мероприятията  в съответствие с изискванията на Наредба №2 за 

ЗБУТ, са предвидени отговорник, срок, забележка. 

Представена е комуникацията между участниците; Описани са мерки за осигуряване на 

качеството при изпълнение на строителството; Представен е начина на осъществяване на 

вътрешен контрол.  

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 
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„Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност 

между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Като допълнителни мерки са представени: 

„Достъп до битови услуги при аварии при извършване на СМР-прекъсване на водоснабдяване, 

елктроснабдяване, интернет, телевизия и сметосъбиране“- Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

Разгледани са: 

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла 

и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ. 

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и 

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

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и 

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

Като допълнителни мерки са представени: 

„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“- Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

МЕ.6.Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 

Представен е линеен график с продължителност 180 календарни дни, обхващащ всички дейности 

от поръчката. За всяка дейност са предвидени Екип, брой работници, механизация, начало, край 
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и продължителност на изпълнение. Приложени са диаграма на работната ръка и диаграми на 

механизацията. 

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 

 

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 9 – 

Обединение"ГИД-КАРО"ДЗЗД, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта-Съставен, съгласно 

изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Съставен, 

съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс 

за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на 

работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, , с 

посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода 

за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на 

комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този 

елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане 

спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от 

Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 
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от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се 

констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови 

мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и 

съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и 

останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложения в 

образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са 

приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има 

пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички 

дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой 

работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график 

е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности 

в рамките на предложения срок. Графика  отразява поетапност по дейности и задачи на 

изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни 

работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), 

предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане 

целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и 

механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В 

графика не се констатира технологична несъвместимост на отделните дейности и операции 

Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира 

разминаване или несъответствия. 

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на участника 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

Участник № 1 – "ТРЕЙС ЯМБОЛ"АД 

 

Участникът е описал, подхода си за изпълнение на обекта, като са предложени технологии за 

изпълнение, продължителност и последователност на основните видове СМР, но не са посочени 

ключови моменти при изпълнението им, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са 

съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката. 

Предложени са вътрешна организация и подходи за изпълнение, като подробно са разписани 

задълженията и отговорностите на екипа от експерти, представено е обезпечаването на 

дейностите с технически и трудови ресурси, представен е вътрешния контрол, който ще 

осъществява, с което се гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. 

Не са предложени конкретно насочени към предмета на поръчката допълнителни мерки, касаещи 

социални характеристики, извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално 

необходими, съдържащи едновременно и двата изисквани компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ . 

Не са предложени конкретно насочени към предмета на поръчката допълнителни мерки, касаещи 

мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, 

извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, съдържащи 

едновременно и двата изисквани компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

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

на отклонение от изпълнението ѝ“ . 

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника е 

в сила едно от обстоятелствата и условията, надграждащи техническото предложение: 

 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол 

на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 

подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно 

изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

 

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания 

на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на едно от 

изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз 

основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 35 точки по показател П1 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 
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УЧАСТНИК №5 – "Пътища Борован 2018"ДЗЗД (ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-92/21.06.2018 

г., гр. София) 

Изчерпателно са описани подхода и организацията, които участникът ще предприеме при 

изпълнение на обекта, предложени са технологии на изпълнение на основните видове СМР  и е 

посочена последователност и взаимообвързаност на изпълняваните им. Засегнати са ключови 

въпроси при изпълнението. Предложени са вътрешна организация и подходи за изпълнение, 

гарантиращи качествено и навременно изпълнение на дейностите от поръчката, като подробно са 

разписани конкретни мерки, представено е обезпечаването на дейностите с технически ресурси, 

работници, екип от експерти и материали. 

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 

минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: „Осигуряване на 

физически достъп“ и „Осигуряване на достъп до комунални услуги“. За допълнителните мерки е 

направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и 

тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на 

поръчката. 

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 

минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда, а именно: „Екологосъобразен избор на строителни материали и 

контролирано оползвотворяване“ и „Намаляване на вредното въздействие на предвидените 

СМР върху растителния и животинския свят. За всяка от допълнителните мерки е направено 

предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на 

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

Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното 

предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката. 

 

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях 

изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация 

и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на 

отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 

формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи 

еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.  

 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол 

на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 

подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно 



    

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

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

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

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

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

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

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната 

среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са 

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без 

значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания 

на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от 

изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз 

основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 

 

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

Участник № 7 – "ПЪТИЩА БОРОВАН 2018"ДЗЗД (ОПАКОВКА № 7 с вх. № T-

96/21.06.2018 г., гр. Монтана) 

Участникът е описал, подхода си за изпълнение на обекта, като са предложени технологии за 

изпълнение, продължителност и последователност на основните видове СМР, но не са посочени 

ключови моменти при изпълнението им, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са 

съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката. 
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Вътрешната организация е представена, с подробно разписани задължения и отговорности на 

ръководния екип, ясно дефинирани екипи за изпълнение, окомплектовани с работници и 

механизация. Ясно разписани начини на осъществяване на вътрешен контрол, линии на 

комуникация вътре в екипа и с останалите участници в процеса на строителство, с което се 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите 

към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. 

Не са предложени конкретно насочени към предмета на поръчката допълнителни мерки, касаещи 

социални характеристики, извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално 

необходими, съдържащи едновременно и двата изисквани компонента: „А). Предложение 

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

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ . 

Не са предложени конкретно насочени към предмета на поръчката допълнителни мерки, касаещи 

мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, 

извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, съдържащи 

едновременно и двата изисквани компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

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

на отклонение от изпълнението ѝ“ . 

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника е 

в сила едно от обстоятелствата и условията, надграждащи техническото предложение: 

 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол 

на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 

подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно 

изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

 

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания 

на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на едно от 

изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз 

основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 35 точки по показател П1 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 

 

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №8 – Обединение"Борован 2018"ДЗЗД 

В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение 

на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за всеки от 

етапите,  дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при 
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изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено 

изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като 

са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни 

задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от 

задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез 

които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката. 

Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и 

задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при 

изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с 

които се гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката. 

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 

минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: „„Осигуряването на 

достъп до адм.сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната 

среда“ и „Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, елктроснабдяване, 

съобщителни комуникации, интернет, телевизия , сметоизвозване“. За всяка от допълнителните 

мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и 

тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на 

поръчката. 

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 

минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда, а именно: „Опазване на растителни и животински видове и „Опазване 

от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката. За всяка от допълнителните мерки е 

направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и 

тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на 

поръчката. 

 

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях 

изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация 

и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на 

отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 

формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи 

еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.  

 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол 
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на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 

подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно 

изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

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

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

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

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

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

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната 

среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са 

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без 

значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания 

на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от 

изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз 

основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 

 

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №9 – Обединение"ГИД-КАРО"ДЗЗД 

Участникът подробно е описал, възприетия от него подход и организация на изпълнение на 

обекта, като са предложени конкретни технологии и ключови моменти за изпълнение на 

основните видове СМР, с посочена последователност, в зависимост от възприетата технология и 

при отчитане взаимообвързаността на изпълняваните СМР в обхвата на поръчката. Предложени 
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са вътрешна организация и подходи за изпълнение, гарантиращи качествено и навременно 

изпълнение на дейностите от поръчката, като подробно са разписани конкретни мерки, 

представено е обезпечаването на дейностите с технически, трудови- експертен екип и 

изпълнителски състав и материални ресурси. 

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 

минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: „Достъп до битови 

услуги при аварии при извършване на СМР-прекъсване на водоснабдяване, елктроснабдяване, 

интернет, телевизия и сметосъбиране“. За допълнителните мерки е направено предложение 

относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и 

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

Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното 

предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката. 

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 

минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда, а именно: „Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на 

поръчката“. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и 

предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно 

насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за 

по-качественото изпълнение на поръчката. 

 

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях 

изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация 

и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на 

отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 

формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи 

еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.  

 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол 

на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 

подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно 

изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 
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спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

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

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

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

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

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

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната 

среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са 

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без 

значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания 

на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от 

изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз 

основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 

 

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване 

на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „П2 – Ценово 

предложение (Цп)“ и ги отрази в таблица, както следва:  

№ Участник 

П1 - Техническо 

предложение за 

изпълнение на 

поръчката (Тп) 

1 "ТРЕЙС ЯМБОЛ"АД 35,00 

5 "Пътища Борован 2018"ДЗЗД 50,00 

7 "ПЪТИЩА БОРОВАН 2018"ДЗЗД 35,00 

8 Обединение"Борован 2018"ДЗЗД 50,00 

9 Обединение"ГИД-КАРО"ДЗЗД 50,00 
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Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от 

процедурата и взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 10.09.2018 

г. от 11:00 часа в сградата на Община Борован. 

Възлага на Десислава Николаева Марковска, член на комисията да организира обявяването 

на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез 

съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.  

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

29.08.2018 г., както следва: 

 

 

Председател: 

(П) 

 (Добри Тодоров Кондов) 

 

Членове: 

1. (П)       2. (П)           

(инж. Иван Стефанов Цупарски)  (инж. Антонина Иванова Балевска) 

 

3. (П)       4. (П)          

(инж. Калинка Стоянова Петкова)  (инж. Владимир Буковски) 

5. (П)       6. (П)           

(Десислава Николаева Марковска )       (Веселина Цветославова Геормезовска) 

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни 

(ЗЗЛД) 

 

 


