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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 8 / 21.06.2019 г.,  

гр. Смолян 
 

 

На основание чл.22, ал.1, т.8, ал.5 и ал.9, чл.108, т.4, чл.110, ал.1, т.5 и чл.181, ал.7 и 8 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 
1
  

Във връзка с чл.70, ал.2, т.3, ал.5 и 7 от ЗОП, чл.33, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и мое решение № 5 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 1 778 000 

лева без ДДС), с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ 

НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, 

ГР. СМОЛЯН“; Обособена позиция № 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В 

УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“, което решение е вписано 

заедно с обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0002 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/2570,  

И след като отчетох обстоятелствата, че: 

1) с решението за откриване на процедурата са одобрени обявлението за поръчката и 

документацията, включително методика за оценка на офертите, приложима за всяка от 

обособените позиции в обхвата на поръчката; 

2) съгласно одобрената методика за оценка на офертите се съдържат следните 

предвиждания: 

                                                 
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/2570
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2570
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2.1) оценката на допуснатите оферти по всяка обособена позиция се извършва при 

следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО): показател: 

„Цена за изпълнение на поръчката“ (О1), тежест в комплексната оценка 35 %, максимум 35 

точки; показател: „Срок за изпълнение на поръчката“ (О2), тежест в комплексната оценка 15 

%, максимум 15 точки; показател: „Организация за изпълнение на поръчката“ (О3), тежест в 

комплексната оценка 50 %, максимум 50 точки; 

2.2) определянето на оценката по показателя „Организация за изпълнение на 

поръчката“ (О3) се извършва при следните утвърдени условия: 

Организация за изпълнение на поръчката (О3).  

Тежестта на показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ (О3) е 50 % 

/петдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки 

по посочения показател е 50 /петдесет/ точки. Оценката по показателя „Организация за 

изпълнение на поръчката“ (О3) се формира на базата на представените от всеки участник 

предвиждания за организация и изпълнение на строителните работи по поръчката, 

неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 

2.  

С Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, всеки 

участник следва да опише: начина на изпълнение на строежа, последователността на 

предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, покриващи 

всички аспекти на изпълнението; технологиите за извършване на дейностите, като всички 

строителни дейности следва да се опишат в тяхната технологична последователност и 

взаимна обвързаност; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост 

(механизацията, която ще се използва); ресурсната обезпеченост (човешкия ресурс, който е 

необходим). Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразена 

с предмета на възлагане. Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на 

строежа, в който да са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове 

и количества работи по количествената сметка /КС/ за строежа. Графикът следва да 

представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и 

да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. 

Организацията за изпълнение на строежа и линейният календарен график следва да 

обосновават срока за изпълнение на строежа съгласно клаузите на проекта на договор. 

Линейният график за изпълнение на строежа трябва да е придружен с Диаграма на 

работната ръка и Диаграма на механизацията. 

Участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура 

по възлагане на обществената поръчка, ако в предвижданията му за организация и 

изпълнение на строежа: не е попълнен който и да е елемент от изброените по-горе или някое 

от долупосочените обстоятелства не е в сила: 
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 предвижданията за организация и изпълнение отразяват коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за 

всички видове строителни работи, част от строежа, по количествената 

сметка (представляваща приложение към Техническите спецификации, 

съдържащи се в Книга I, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка) съгласно действащите технически норми и стандарти 

и правилната технология за изпълнение, като предвижданията са приложими 

за конкретния строеж предвид неговите характеристики и особености; 

предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности съгласно техническите спецификации;  

 на база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и 

техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя;  

 предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи от 

количествената сметка на строежа, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи, като при определянето на периодите на 

изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на 

изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от 

правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и 

необходимите ресурси) зависимости между работите по изпълнение на 

строежа;  

 налице е пълно съответствие и липса на съществени противоречия 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 поръчката, диаграма 

на работната ръка, диаграма на механизацията.  

Забележка: Под „съществени противоречия“ ще се разбират несъответствия: 

при представянето на аспектите на изпълнение на поръчката съгласно 

техническите спецификации и приложенията към тях; при влагането на 

ресурси (човешки и технически); във времетраенето по отношение на 

технологичната последователност и/или взаимозависимост на процесите; в 

предлаганата технология; в технологичното време за извършване на отделни 

дейности. Съществени противоречия са такива несъответствия, които 

влияят върху изпълнението на проекта по отношение на качеството, срока 

и/или безопасността на труда.  

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 

критерии: 

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в 

своята последователност гарантира постигане на целените резултати спрямо 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - 

сграда на Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-

1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

4 

 

минималните изисквания на техническите спецификации, ще бъде оценено с 10 /десет/ 

точки.  

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в 

своята последователност гарантира постигане на целените резултати спрямо 

минималните изисквания на техническите спецификации, КАТО спрямо него може да бъде 

заключено наличието на някое от изброените по-долу характеристики, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, ще получи допълнително по 8 /осем/ точки за 

наличието на всяко едно от изброените по-долу обстоятелства.  

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение: 

1. За всяка от дейностите са показани както разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на 

настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), така и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и.  

2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за 

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, строителни машини и 

оборудване и други подобни), като освен това за изпълнението на строителството са 

дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване 

(включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено 

оборудване).  

3. За периода на изпълнение на строителството е представен подход за доставка на 

материалите, както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга 

на качеството при получаване на материалите. Предложени са мерки за вътрешен контрол 

на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси.  

4. Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население, по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до 

прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии 

и улици, които мерки обезпечават целия период на изпълнение на договора, отнасят се до 

всички строителни дейности и са насочени към всеки от горепосочените от възложителя 

аспекти. Тези мерки са описани, видно е как тяхното прилагане ще доведе до допълнително 

намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население по време на изпълнение на 

предвидените строителни работи и обезпечават целия период на изпълнение на договора.  

5. Предложени са технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 

елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и/или 

икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали.  

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

приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към 
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настоящата обществена поръчка и водят до по-високо качество при изпълнението на 

поръчката.  

„Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-ниски 

експлоатационни разходи, по-ниски разходи за поддръжка, повишаване на дълготрайността 

и/или други благоприятни икономически обстоятелства за Възложителя.  

„Ефективен“ за целите на настоящата методика в най-общия смисъл показва 

отношението на действителния постигнат резултат спрямо поставената очаквана цел. 

Ефективността е свързана с целесъобразността на действията.  

„Адекватен“ за целите на настоящата методика, се разбира като напълно 

съответстващ и отговарящ на нуждите и очакванията. 

3) утвърдената методика за оценка на офертите, приложима и за двете обособени 

позиции в обхвата на поръчката, в частта на определяне на оценката по показателя 

„Организация за изпълнение на поръчката“ (О3) е формулирана в противоречие с 

разпоредбите на чл.2, ал.1, чл.70, ал.2, т.3, ал.5 и 7 от ЗОП и чл.33, ал.1 от ППЗОП, който 

извод формирам на база на следните съображения:  

Методиката за оценка по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ (О3) 

допуска субективно оценяване, чиято резултатност е неравно третиране на участниците, в 

противоречие с принципите по чл.2, ал.1 от ЗОП, както и наличие на потенциален 

разубеждаващ ефект още на етап преценка за подаване на оферта и участие. Не е осигурена 

достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по 

този показател и избраният показател не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, 

предложено във всяка оферта и да бъдат сравнени и оценени обективно техническите 

предложения в офертите. За да получат допълнително оценяване по надграждащите условия, 

участниците следва да са предвидили в Техническите си предложения, описаните в 

методиката допълнителни моменти. В описанието на условията обаче се съдържат неясни 

термини, които не са уточнени и които позволяват субективно третиране от страна на 

комисията. Липсата на определение на използваните термини и съчетания (като „качествено 

изпълнение“ и „по-високо качество“ от надграждащите условия) също води и до липса на 

достатъчно яснота относно начина на подготовка на техническите предложения. Липсата на 

ясни термини поражда прекомерна свобода по отношение на преценката от страна на 

комисията за прилагане на разглежданата методика. Принципът на равно третиране налага 

оферентите да разполагат с еднакви възможности при изготвяне на офертите си и 

следователно включва изискването спрямо офертите на всички оференти да се прилагат едни 

и същи условия. С цел гарантиране на спазването на принципа на равно третиране условията и 

редът за провеждане на поръчката, както и методиката за оценка на офертите, трябва да са 

определени ясно, точно и еднозначно в обявлението за поръчка и в документацията за 

обществената поръчка, така, че да позволяват на всички участници да разберат тяхното точно 

съдържание и да ги тълкуват по един и същ начин. Показателите за оценка трябва да дават 

възможност на възложителя да провери дали офертите съответстват на критериите на 

разглежданата поръчка. В т.5 от надграждащите условия не е ясно как ще се прецени кои 

технически и технологични параметри са свързани с постигането на по-добро качество. Това е 

така, защото в поясненията на термина „икономически аспект“ възложителят е предложил 
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случаи на предложения с по-добри характеристики, като е описал „и други благоприятни 

икономически обстоятелства“, но даденото пояснение не допринася за по-голяма яснота и 

определеност на използвания термин, а напротив - предпоставя прекомерно голяма свобода на 

комисията в преценката й кои предложения са с по-добри технически и технологични 

параметри в икономически аспект. Участниците не са обезпечени с ясна информация относно 

конкретни характеристики на резултата и на предлаганите материали, които ще подлежат на 

сравнение, за да се определи постигането на по-високо качество; при така поставеното 

условие липсва указание кои параметри подлежат на сравнение и кои параметри се третират 

приоритетно спрямо останалите; не е осигурен обективен критерий, по който помощният 

орган да оцени и спрямо който да съпостави съответното техническо предложение; за 

участниците не е ясно по какви предпоставки или данни ще бъде оценено предложението, с 

оглед възможността да се постигне „по-високо качество на резултата и на предлаганите 

материали“; участниците са лишени от информация какво съдържание трябва да има 

техническото предложение, за да гарантира търсеното „по-високо качество“; липсва указание 

и как следва да постъпи комисията, ако оферти предлагат различни „преимущества“, т.е. кои 

компоненти се тълкуват приоритетно спрямо останалите, както и как трябва да се процедира, 

ако различните участници са предложили по отношение на един и същ материал (оборудване), 

техника, технология, различни по-добри характеристики. Налице е и нарушение на 

разпоредбата на чл.33, ал.1 от ППЗОП, а именно, оценява се пълнотата на представената 

информация, свързана с организацията на изпълнение на дейностите по поръчката. В 

зависимост от подробното описание на разпределението на отговорностите и задачите на 

експертите и посочване или не на ресурсите за изпълнение на дейността, участникът получава 

повече или по-малко точки за предложението си. С оглед на гореописаните констатации за 

неясни надграждащи условия се стига до хипотезата, че се оценява степенувано възможността 

за пълнота на техническото предложение, използвайки общи изрази и/или пояснения на 

понятия, даващи възможност на помощния орган на възложителя да занижи или завиши 

оценката на участник чрез субективна преценка, отчитайки доколко подробно е описано 

дадено техническо предложение.  Поради това приемам, че одобрената методика не осигурява 

достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по 

този показател. Избраният показател „Организация за изпълнение на поръчката“ (О3) не дава 

възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, и да бъдат 

сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите, още повече, че 

показателят е с много висока тежест (50 %) и би оказал съществено влияние при оценката и 

класирането на офертите. С оглед на изложеното достигам до извод, че обществената поръчка 

съдържа действия по неравно третиране на участниците, които могат да доведат до 

необосновано класиране на участниците в процедурата по всяка от обособените позиции.  

4) установеното нарушение е допуснато на етап при откриването на процедурата и не 

може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

5) Сроковете за изменение на условията са изтекли; 

6) Считам, че е невъзможно приключване на процедурата с решение за определяне на 

изпълнител и е налице императивно задължение за прекратяване на процедурата. 
 

Въз основа на гореизложеното 
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П Р Е К Р А Т Я В А М 
 

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

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

СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“, чието изпълнение 

е разделено на 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ 

XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 

1, ГР. СМОЛЯН“. 

 

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 конкуренцията
2
. 

 

 

/положен подпис и печат/ 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

* Налице са положени подпис и печат, които са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от 

ЗОП. 

 

 

                                                 
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 


