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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№   10 /   18.05.2020 г.,  

гр. Смолян 

 
На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9, чл.107, т. 1 и т.2, буква „а“ , чл.108, т.1 и чл.181, 

ал.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с решение на възложителя № 12 от 

07.08.2019 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 1778000 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 00092-2019-0008 и е публикувано заедно с 

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

профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746  и след като взех предвид 

действията на назначената с мои Заповеди № ОП-23/30.08.2019г. и № ОП-3/21.04.2020 г. 

комисия, протоколирани, както следва: Протокол № 1 от 30.08.2019 г., Протокол № 2 от 

14.11.2019 г., Протокол № 3 от 03.02.2020 г., Протокол № 4 от 21.04.2020 г., Протокол № 5 от 

24.04.2020 г. и Протокол № 6 от 13.05.2020 г., и отразени в протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, 

изготвен и предаден ми с изискуемите документи към него на 13.05.2020 г. и утвърден от 

мен на 13.05.2020 г., всички публикувани на интернет сайта на община Смолян  – профил на 

купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746 

 

I.   П О   О Б О С О Б Е Н И   П О З И Ц И И 

О Б Я В Я В А М   К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

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: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ 

СГРАДИ“, както следва: 

 

Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746
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ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "Д И К" ООД 
95,76  

 точки 

Второ място КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО ИНВАЛИДНА 

КООПЕРАЦИЯ "КОРОНА"" 

87,65  

точки 

Трето място ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-

СТРОЙ" 

78 

точки 

 

Обособена позиция № 2: 

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

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ИСА 2000" ЕООД 
100 

 точки 

Второ място "ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 
80,65  

точки 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане по обособени позиции на офертите по отношение направения подбор, дадените 

от нея оценки и извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за 

оценка на офертите, изложени в протоколите от работата на комисията. 

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

класираните участници по обособени позиции не e установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа 

грешка: 

Всеки от класираните участници по всяка обособена позиция е представил надлежно 

изготвени Опис на представените документи и Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и 

същите са редовни, 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) 

всеки от класираните участници по всяка обособена позиция 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 
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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 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: * Всеки от класираните участници по 

обособена позиция № 1 е доказал, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, 

т.4, буква „б” от Закона за устройство на територията – жилищни и смесени сгради със 

средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната 

застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители) 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя; Всеки от класираните участници по обособена позиция № 2 е доказал, че е 

вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I 

група (строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, 

промишлено/, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 

съоръжения), III категория (строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква „в” от Закона за 

устройство на територията – жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и 

съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с 

капацитет от 200 до 1000 места за посетители) съгласно Правилника за реда за вписване 

и водене на Централния професионален регистър на строителя; 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. 
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По всяка обособена позиция офертата на всеки от класираните участници в 

останалите части на техническото предложение и ценовото предложение с приложенията 

към тях е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя: 

По всяка обособена позиция всеки от класираните участници е представил надлежно 

изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено 

съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и програма за изпълнение на 

поръчката, в които са представени предвижданията на участника за организация за 

изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен документ и приложения, 

включващи: Линеен график; Диаграма на работната ръка; и Диаграма на механизацията); и 

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 № 3. По всяка обособена позиция Техническото предложение на всеки от 

класираните участници съответства на предварително обявените от възложителя с откриване 

на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. 

По всяка обособена позиция всеки от класираните участници е представил надлежно 

изготвена ценова оферта, съдържаща: Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 

1, ведно с приложени към него: остойностена количествена сметка за строежа/обекта  и 

анализни цени. По всяка обособена позиция всеки от класираните участници е представил 

всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани ценови параметри“, и 

същите са редовни. При изготвяне на офертата всеки от класираните участници се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: - като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс за 

изпълнение на поръчката.  

По всяка обособена позиция на база на разглеждане на предложенията по 

показателите за оценка на офертите класираните участници са оценени 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 мои Заповеди № ОП-23/30.08.2019г. и 

№ ОП-3/21.04.2020 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 изпълнители в 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“, класираните на първо място участници по обособени позиции, както следва: 
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Обособена позиция № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ 

ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА 

ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

 

- "Д И К" ООД 

 

Обособена позиция № 2:„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 

616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

- "ИСА 2000" ЕООД, 
като договорът за изпълнение на обществената поръчка в частта на всяка обособена позиция 

да се сключи при съществените обективирани условия съгласно подадената оферта на 

съответния участник, определен за изпълнител, описани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с мои Заповеди № ОП-23/30.08.2019г. и № ОП-3/21.04.2020 г., към 

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

препращам. 

III. П О   О Б О С О Б Е Н И   П О З И Ц И И  

О Т С Т Р А Н Я В А М   С Л Е Д Н И ТЕ 

У Ч А С Т Н И Ц И   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: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“, както следва: 

 
 

 

 

1. 

 

Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА 

ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

 

"ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107,т.1 и т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 и чл.47, ал.3 от ЗОП, тъй 

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

на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение не е валидна и не е съобразена 

с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 
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Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.12.5, буква „б“ от Раздел V „Указания 

за подготовка на офертата“ на Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, всяка оферта следва да съдържа техническо предложение, включващо и 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 № 3. В посочения смисъл е и разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, която гласи, 

че офертата включва техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и 

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, когато е 

приложимо. Разпоредбите на чл.47, ал.3 и 4 от ЗОП също въвеждат изискване възложителят 

да изиска от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на 

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

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се 

извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към 

строителството или към предоставяните услуги, но в този случай възложителят следва да 

посочи в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или документацията 

за обществена поръчка, органите, от които участниците могат да получат необходимата 

информация за приложимите правила и изисквания. В настоящата хипотеза посочването на 

необходимата информацията от възложителя е извършено както в т.2 на Раздел VI.3 

„Допълнителна информация“ от обявлението за обществената поръчка, така и в забележка 

към един от образците на документи, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, а именно в забележка към Декларацията, 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 № 3, като възложителят изрично е 

указал следното:  

„Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, 

предмет на поръчката, както следва: 

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите: 

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ . 

2. Относно задълженията, опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите: 

- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ . 

3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:  

Министерство на труда и социалната политика: 

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ; 
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- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 . 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 

- Интернет адрес: http://www.gli.government.bg/; 

- София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков № 3; 

- Телефони за граждани:  

0700 17 670 - национален телефон; 

0800 14 008 - телефон за трудови злополуки“. 

С посочването на информация за органите, от които участниците могат да получат 

необходимата информация за приложимите правила и изисквания, възложителят е спазил и 

разпоредбите на чл.49 във връзка с част В „Информация, която трябва да бъде включена в 

обявленията за поръчки“ от приложение V на Директива 2014/24/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на 

Директива 2004/18/ЕО, които повеляват в обявлението за поръчка, която се възприема като 

покана за участие във всички видове състезателни процедури, да се посочат специалните 

условия, приложими към изпълнението на обществената поръчка.  

При преглед на офертата на участника обаче комисията констатира, че последният, 

като част от техническото си предложение, 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 № 3, която 

декларация обаче не е подписана от представляващо участника лице и не е подпечатана, т.е. 

налице е попълнен образец на изискуемата декларация, но същият не е подписан и 

подпечатан. Липсата на подписване на посочената декларация от представляващо участника 

лице е равнозначна на липса на волеизявление от страна на участника, че офертата му е 

изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в 

държавата, където трябва да се извърши строителството. Посоченото обстоятелство обуславя 

липсата на надлежно обективирана и изразена от участника воля относно задължителна част 

от техническото му предложение, което от своя страна влече нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на действащите правни норми и на възложителя и извод, че 

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

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвянето 

на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

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 № 4 от 

21.04.2020г.), назначена с мои Заповеди № ОП-23/30.08.2019г. и № ОП-3/21.04.2020 г., към 

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

препращам. 

 
 

 

2. 

 

Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА 
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 ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

"ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ 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. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него не е 

съобразена с обявените от възложителя условия. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, всеки 

участник следва да представи подход и програма за изпълнение на поръчката, които следва да 

представят предвижданията на участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, 

включително: описание на дейностите в тяхната последователност и технология за 

изпълнение; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост, в това число 

механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни работи; ресурсната 

обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всеки отделен 

вид строителни работи, включително описание на разпределението на задачите и 

отговорностите; линеен график за изпълнение на строителния обект (изисквания към линейния 

график: - В графикът трябва да са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) 

всички видове и количества работи по количествената сметка /КС/ за обекта. Графикът следва 

да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да 

е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси). Линейният график 

за изпълнение на строителния обект трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията. Организацията за изпълнение на строителния обект и линейния 

календарен график следва да обосновават срока за изпълнение на строителството на обекта 

съгласно клаузите на проекта на договор, като възложителят изрично е посочил, че 

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 

строителния обект: не е попълнен който и да е елемент от изброените по-горе или някое от 

посочените обстоятелства не е в сила: 

 декомпозирането на отделни действия/задачи отразява коректно начина на изпълнение 

и технологичната последователност на строителните процеси за всички видове 

строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна 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 
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възложителя;  

 предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи от 

количествената сметка на строителния обект, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, 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 на конкретния обект; 

 изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни работи е 

представено, като e в сила всяко от следните: предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; 

предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството; 

 изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни 

и технически лица и работници) и e представено разпределението на задачите и 

отговорностите, като е в сила всяко от следните: участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение 

на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 

срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството;  

 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. 

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

поръчката, ведно с приложените план-график за изпълнение на поръчката и диаграма на 

работната ръка и диаграма на механизацията, комисията установи несъответствия при 

представяне на предвижданията за периодите на изпълнение на дейностите по поръчката, 

технологията за изпълнение на поръчката и съответствието им с предвижданията на 

инвестиционния проект, както следва: 

Участникът е представил линеен график за времетраенето на всички видове работи от 

количествената сметка, но същият не е съобразен с технологичната последователност на 

строителните процеси, съгласно действащите технически норми и стандарти, правилната 
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технология за изпълнение и предвижданията на инвестиционния проект, приложими за 

настоящия строеж. 

1. Декомпозирането на отделните видове СМР е технологично неправилно и не е в 

съответствие с инвестиционния проект: 

1.1. Съгласно „Детайл 5“ в одобрения инвестиционен проект по част 

„Архитектура/Покривни работи“ е предвидено първо да се положи пароизолационното 

фолио, след което да се положи топлоизолацията от XPS, тъй като топлоизолирането е 

предвидено да се изпълни от външната страна на покрива.  

 
В противоречие с това изискване в предложения линеен график  участникът  е 

предвидил първо да положи топлоизолацията, а именно предвижда: - позиция №269 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 2Х2.5 СМ  ПО ПОКРИВ“ да бъде изпълнена за 3,3 

календарни дни от 7-и до 10-и ден, след което да се изпълни позиция №268 „ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ PVC ФОЛИО“ за 1 календарен ден от 10-и 

до 11-и ден.  

 

1.2. Съгласно „Детайл 1“ в одобрения инвестиционен проект по част 

„Архитектура/Покривни работи“, по отношение на купола е предвидено първо да се положи 

топлоизолацията от минерална вата, след което или едновременно с нея да се положи 

пароизолационното фолио под топлоизолацията от минерална вата от вътрешната страна на 

купола. Целта на пароизолацията е да защити минералната вата от попадане на пари, идващи 

от помещенията в сградата.  
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В противоречие с това изискване в предложения линеен график  участникът  е предвидил 

първо да положи пароизолационното фолио, а именно предвижда: - позиция №273 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ВЪТРЕШНА СТРАНА НА КУПОЛ 

PVC ФОЛИО“ да бъде изпълнена за 0,55 календарен ден на 18-и ден, след което да се 

изпълни позиция №274 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА  С ДЕБ 120 ММ 

ОТ ВЪТРЕШНА СТРАНА КУПОЛ“ за 1,09 календарни дни от 18-и до 19-и ден. 

 

1.3. Съгласно „Детайл 6“ в одобрения инвестиционен проект по част 

„Архитектура/Фасади“ е предвидено първо да се положи топлоизолацията от XPS по цялата 

конзола (над, под нея и отстрани), да се шпаклова, след което да се монтира ламарината над 

конзолата.  
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В противоречие с това изискване в предложения линеен график  участникът  е предвидил 

първо да монтира ламарината, а именно предвижда:  позиция №252 „МОНТАЖ НА 

ЛАМАРИНА (ОБШИВКА) С PVC ПОКРИТИЕ ПО ЕРКЕРИ“ да се изпълни за 3,68 

календарни дни от 20-ти до 24-и календарен ден, след което да се изпълни топлоизолацията - 

позиция №255 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 2 СМ“ за 2,15 календарни дни от 24-и до 

26-и календарен ден. 

Посочените обстоятелства обосновават извод за несъответствие, касаещо технологията 

на изпълнение и последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по 

изпълнение на поръчката и предвижданията на одобрения инвестиционен проект. 

Гореизложеното обуславя извод за нередовност на офертата и извод, че участникът не 

е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия, както и че не е 

изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия.  

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 № 4 от 

21.04.2020г.), назначена с мои Заповеди № ОП-23/30.08.2019г. и № ОП-3/21.04.2020 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. 
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Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия 

за защита на конкуренцията1. 

 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ        (положени подпис и печат) 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

* Забележка: Налице са положени подпис и печат от възложителя, като същите са 

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

 

                                                 
1 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 


