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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№   13 / 16.08.2019 г.,  

гр. Смолян 
 

 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9, чл.107, т.2, букви „а“ и „б“, чл.108, т.1 и 

чл.181, ал.6 и 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 1 във връзка с мое решение № 4 от 

28.02.2019 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство 

на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание (с прогнозна 

стойност в размер на 375 000 лева без ДДС), с предмет: „РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА 

ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“, което решение е вписано заедно с 

обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0001 и е публикувано заедно с 

одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564, и след като взех предвид 

действията на назначената с моя Заповед № ОП-7 от 03.04.2019 г. комисия, протоколирани, 

както следва: Протокол № 1 от 03.04.2019 г., Протокол № 2 от 16.07.2019 г., Протокол № 3 от 

18.07.2019 г., Протокол № 4 от 24.07.2019 г. и Протокол № 5 от 02.08.2019 г., и отразени в 

протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, изготвен и предаден ми с изискуемите документи към него 

на 02.08.2019 г. и утвърден от мен на 12.08.2019 г., всички публикувани на интернет сайта на 

община Смолян  – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564, 

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 

                                                           
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 

1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ 

към момента на откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид 

редакциите им, които са в сила към момента на откриване на настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564
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На участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на 

ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“,  
както следва: 

 

Класиране Участник Комплексна оценка /КО/ 

I място „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД 84 точки 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената комисия за 

разглеждане на офертата по отношение направения подбор, дадените от нея оценки и 

извършеното класиране съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, изложени в 

протоколите от работата на комисията. 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

класирания участник не e установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка: 

В офертата на класирания участник се съдържат надлежно изготвени Опис на 

представените документи и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

/в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от участника и предвидено трето лице, 

на чиито капацитет участникът се позовава, за да изпълни критериите за подбор - 

„МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ“ ООД с ЕИК: 101055748, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

С представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът e удостоверил:  

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.1 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел 

II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част 

от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните 

указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и 

чл.55, ал.1 от ЗОП;  

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.1 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част 

от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или 

в документацията за обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с друг 

участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
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незаконно придобитото имущество;  

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията 

за обществена поръчка, а именно: • Доказал е, че е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя за изпълнение на строежи от II група /строежи от транспортната 

инфраструктура/, IV категория /строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от Закона за 

устройство на територията – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и 

VI клас и съоръженията към тях/ съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 

Централния професионален регистър на строителя; • Доказал е чрез позоваване за част от 

оборудването на капацитета на трето лице, че разполага с техническо оборудване, 

необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) пътна 

фреза – 1 бр.; б) бетоновоз – 1 бр.; в) автобетонпомпа – 1 бр.; г) самосвал – 1 бр.; • Доказал 

е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи 

или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 

9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 

строителство (посоченото обстоятелство е удостоверено и с представяне на заверено копие 

от сертификатите, на които се позовава участникът). 

С представения от предвиденото трето лице, на чиито капацитет участникът се 

позовава, за да изпълни критериите за подбор - „МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, 

БАЙКУШЕВ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

третото лице e удостоверено: 

 Съответствието му с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.1 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел 

II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част 

от документацията за обществена поръчка, като изрично третото лице е декларирало в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.1 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част 

от документацията за обществена поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част 

III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 

не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Наличието на собственост, включваща и правото за предоставяне на 

участника на техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) пътна фреза – 1 бр.; б) бетоновоз – 1 бр.; и в) 

автобетонпомпа – 1 бр.. 
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С представената Декларация за предоставяне от третото лице на участника на 

ресурс /техническо оборудване/ за изпълнение на поръчката са представени доказателства 

за поетите от третото лице задължения. 

Офертата на класирания участник в останалите части на техническото предложение 

и ценовото предложение е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената методика за оценка на 

офертите, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-7 от 

03.04.2019 г., към които препращам, и в утвърдения от мен протокол по чл.181, ал.4 от 

ЗОП, към който препращам. 

 

 

Въз основа на гореизложеното 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
 

 

За изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на 

ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“, 

класирания на първо място участник - „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД, като договорът за 

изпълнение да се сключи при съществените обективирани условия съгласно подадената 

оферта, описани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-7 от 

03.04.2019 г., към които препращам, и в утвърдения от мен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, 

към който препращам. 

 

 

III. О Т С Т Р А Н Я В А М    

С Л Е Д Н И Я   У Ч А С Т Н И К   О Т   У Ч А С Т И Е 
 

 

В процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по 

реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „РЕМОНТ НА 

ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“, както следва:  
 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.2, букви „а“ и „б“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като 

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и на правилата и изискванията, свързани с трудовото право. 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 
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разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката.  

Офертата на участника в частта на техническото предложение не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката и на правилата и изискванията, свързани с 

трудовото право, като съображенията за това са следните: 

При преглед на представените от участника подход и програма за изпълнение на 

поръчката, ведно с приложените линеен график за изпълнение на строежа, диаграма на 

работната ръка и диаграма на механизацията, са установени непълноти и несъответствия при 

представяне на ресурсната обезпеченост (човешки и технически ресурси) за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

1. Налице са непълноти и несъответствия при представяне на техническите 

ресурси: 
В представеното от участника техническо предложение са направени следните 

предвиждания за изпълнението на поръчката: 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

участникът под формата на ресурсна таблица представя техническата си обезпеченост, както 

следва: 

 
Отново в описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, участникът представя следните предвиждания за технически, ресурсни и 

организационни възможности за изпълнение на поръчката: 

 
Следователно при второто представяне на ресурсната обезпеченост участникът вече 

предвижда използване на багери комбинирани – всеки окомплектован с кофа, гребло, 

хидравличен чук, „вилици“ за товарене на палети - 2бр.. 

На трето място в описателния документ под формата на таблица участникът представя 

предвижданията си за изпълнение по видове работи на приложението на предвидената за 

изпълнението на поръчката механизация, в това число и: багери при натоварването и 

извозването на строителни отпадъци; и водоноска при измиването на настилката от щампован 
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бетон с водна струя. 

В противоречие с направените предвиждания обаче в диаграмата на механизацията 

участникът не предвижда използването на багери и водоноска при изпълнение на поръчката, 

като визуализираната в диаграмата механизация се свежда единствено до автобетонпомпа, 

бетоновоз, пътна фреза и самосвал, като след 24-тия ден от изпълнението на поръчката 

участникът не предвижда използването на никаква механизация, което обстоятелство е 

онагледено, както следва: 

 
Посочените обстоятелства обосновават извод както за непълнота на техническото 

предложение, така и за липса на съответствие и наличие на съществени противоречия (при 

влагане на техническите ресурси) между отделните части на представените подход и програма 

за изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението 

на строителните работи, и диаграма на механизацията.  

2. Налице са несъответствия при представяне на човешките ресурси: 

2.1. В представеното от участника техническо предложение са направени следните 

предвиждания за изпълнението на поръчката: 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

участникът под формата на ресурсна таблица представя ресурсната си обезпеченост, както 

следва: 

 
Отново в описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, участникът представя следните предвиждания за технически, ресурсни и 

организационни възможности за изпълнение на поръчката: 
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При съпоставка между информацията за предвидените за изпълнение на поръчката 

човешки ресурси в описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, линейния график за изпълнение на строежа и диаграмата на работната ръка се 

разкриват редица несъответствия: в подхода и програмата за изпълнение на поръчката 

участникът е предвидил бригада за обекта от 20 работници, в това число: 7 бетонджии, 5 

кофражисти, 4 монтажници и 4 работници поддръжка на пътища; в линейния график за 

изпълнение на строежа всеки отделен вид строителни също е предвидено да се изпълнява от 

бригада от 20 работници, като прави впечатление, че например в периода от 12-тия до 24-тия 

ден  по шест различни позиции строителни работи от количествената сметка за строежа е 

отразено да работят едновременно по 20 работници по всяка позиция строителни работи, т.е. в 

един ден се получава общ брой от 120 работници; в диаграмата на работната ръка за всеки ден 

от изпълнението на поръчката са предвидени 20 работници. Следователно от една страна 

участникът предвижда без оглед изискванията към изпълнението и спецификите на 

изпълняваните видове строителни дейности за всеки вид строителни работи да работят 20 

работници, в които са включени точно: 7 бетонджии, 5 кофражисти, 4 монтажници и 4 

работници поддръжка на пътища, т.е. предвижда се дадени видове строителни работи да се 

изпълняват от работници от професионално направление и с квалификация, които не отговарят 

на вида на изпълнявания вид работа, а от друга страна, въпреки че участникът предвижда да 

използва общо 20 работници за изпълнението на дейностите по поръчката, са налице 

потребности съобразно планираната производителност в определени дни да използва 120 

работници. 

Посочените обстоятелства обосновават извод за липса на съответствие и наличие на 

съществени противоречия (при влагане на човешките ресурси) между отделните части на 

представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за 

изпълнение на строежа и диаграма на работната ръка. 

2.2. Въпреки че е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, с предложението си за 

изпълнение на поръчката участникът е нарушил императивни норми на трудовото 

законодателство и съответно предварително обявените от възложителя условия. 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

участникът предвижда 7-дневна работна седмица с продължителност 10 часа за обекта, като на 

работниците се осигурява 8-часова работна смяна при петдневна работна седмица по график за 

работа и почивка съгласно Кодекса на труда. В противоречие с направените предвиждания 

обаче в приложените линеен график за изпълнение на строежа, диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията участникът предвижда целият строителен екип да работи 

непрекъснато, през всеки един ден от изпълнението на обекта, чиято продължителност на 

изпълнение е 44 /словом: четиридесет и четири/ календарни дни, без да е предвидена седмична 

почивка в нарушение на императивни норми на трудовото законодателство (чл.153 от Кодекса 

на труда). Освен това участникът декларира ангажимент да осигури 8-часова работна смяна 

при 5-дневна работна седмица по график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда, но не 

е видно дали посоченото намерение може да бъде осигурено при направеното планиране за 7-

дневна работна седмица с продължителност от 10-часов работен ден за обекта. Наличието на 

10-часов работен ден при 7-дневна работна седмица за даден работник/служител надхвърля 

нормалната продължителност на работно време в нарушение на императивни норми на 

трудовото законодателство (чл.136 и сл. от Кодекса на труда). В случая трудовите 

правоотношения се осъществяват между работодател, в качеството му на участник в процедура 

по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, и всеки от работниците/служителите, 

поради което възложителят на обществената поръчка следва да прецени степента на 
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съответствие и спазване с изискванията на трудовото законодателство и именно той носи 

отговорността за изпълнение на условията на поръчката. Интересите на възложителя за срочно 

изпълнение на поръчката и стремежът на участник за получаване на предимство пред 

останалите участници чрез оферирането на възможно най-кратък срок за изпълнение не следва 

да водят до нарушаване на основните принципите, свързани със свобода и закрила на труда и 

справедливи и достойни условия на труд. Ето защо, не следва да се допуска участник, 

неспазващ нормативните изисквания на трудовото законодателство, тъй като този участник би 

могъл да бъде обявен за изпълнител, с него да се сключи договор и едва в процеса на 

изпълнение да се очаква Министерство на труда и социалната политика, респ. Изпълнителната 

агенция „Главна инспекция по труда“ да се намеси, да упражни своите правомощия и да 

санкционира не само изпълнителя на поръчката, но и възложителя, в качеството му на 

отговарящ за цялостното изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, наличие на непълноти, 

противоречия и несъответствие между отделните й части, представящи планирането на 

техническите и човешките ресурси, което води до несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия и правилата и изискванията, свързани с трудовото право, 

както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата и оценката й по 

техническите показатели за оценка. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисията (в това число протокол № 3 от 18.07.2019 г.), 

назначена с моя Заповед № ОП-7 от 03.04.2019 г., към които препращам, и в утвърдения от мен 

протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, към който препращам. 

 

Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в 

профила на купувача съгласно изискванията на чл.43 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия 

за защита на конкуренцията2. 
 

* Налице са положени подпис и печат от възложителя,  

като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

                                                           
2 Орган, отговарящ за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията  

гр. София, бул. Витоша № 18  

тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15  
www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg 


