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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 17 / 03.08.2015 г.,  
гр. Смолян 

 

 

На основание чл. 73, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с 

мое Решение № 1 от 16.01.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ 
И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, чието изпълнение е 

разделено в 2 /две/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на 
строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена 
позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова 
и дъждовна канализация  по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи 
при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян, осъществявана в изпълнение на дейностите по 

проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 

акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  

Опазване, управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община 

Смолян, Договор № В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

сключен между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и корабоплаването 

на Р. Гърция и община Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на 

Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявлението 

за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0001, и във връзка с 

протоколи от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 27.02.2015г. и приключила 

работа на 27.07.2015 г., както следва: протокол № 1 от 30.04.2015г., протокол № 2 от 15.06.2015г., 

протокол № 3 от 16.06.2015г., протокол № 4 от 24.06.2015 г., протокол № 5 от 01.07.2015 г. и 

протокол № 6 от 27.07.2015 г. 

 

 

 

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

 

 

 

на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, както следва: 
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I.1. По Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на 

обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица, класирането е, както следва: 
 

На първо място класирам: „ДЮЛГЕР” ООД, 

с получена обща комплeксна оценка КО = 99.06 точки. 
 

На второ място класирам: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,  

с получена обща комплeксна оценка КО = 48.75 точки. 
 

На трето място класирам: „ПСГ” АД, 

с получена обща комплeксна оценка КО = 44.54 точки. 

 

Мотиви: Налице са деветнадесет участници в процедурата в частта по настоящата 

обособена позиция, като трима от тях – „ПСГ” АД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и 

„ДЮЛГЕР” ООД, са допуснати до оценка и класиране. 

Предложенията им са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и съдържат всички 

изискуеми от възложителя документи и информация, в това число изискуемите документи и 

информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни. Офертите на участниците отговарят на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Представили са в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, удостоверили са надлежно 

своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за 

изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от 

възложителя условия, доказали са се като утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за 

строителството на клонове на водоснабдителната и/или канализационната  мрежа, с изпълнени 

множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на 

изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от мен методика за оценка 

на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, 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 № 368 от 27.02.2015г., към които препращам. 

 

 

I.2. По Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на 

обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация  по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м 

до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян, класирането е, както 
следва: 

 

На първо място класирам: „КРАСИН” ООД,  

с получена обща комплeксна оценка КО = 60.00 точки. 

 

Мотиви: Налице са четирима участници в процедурата в частта по настоящата обособена 

позиция, като един от тях – „КРАСИН” ООД, е допуснат до оценка и класиране. 

Предложението му е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и съдържа всички изискуеми 

от възложителя документи и информация, в това число изискуемите документи и информация 

съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
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офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Представил е в 

пълен обем и достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството на 

клонове на водоснабдителната и/или канализационната  мрежа, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

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

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

офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, 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 № 368 от 27.02.2015г., към които препращам. 

 

 

 

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

У Ч А С Т Н И Ц И   О Т   У Ч А С Т И Е    
 

 

 

в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 

ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, както следва: 

 

 

II.1. По Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на 

обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица: 

 

1. „КАРИМПЕКС-1” ООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция – а именно: не е отразено 

/описано и визуализирано/ изпълнението на следните строителни работи: Позиция № 63 от КС - 

Желязо бетонно стълбче - 2.90 м за верт. маркировка; Позиция № 64 от КС - Обикновени знаци за 

вертикална маркировка сечение 10/10; също така макар и да е посочено в линейния график 

изпълнението на Позиция № 58 от КС - Направа фланшова връзка Dn=80mm, същото не е 

визуализирано във времето, като за изпълнението на позицията не е попълнен срок за изпълнение 

и не е отбелязан период на изпълнение, а не се представени и други данни в тази насока. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 
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утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Техническо предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният 

от участника график за изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички видове 

работи по количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали са налице несъответствия 

и/или пропуски между предложения график и приложените диаграми на строителната 

механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът: не е анализирал дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното 

проявление, вероятността от възникване и степента на влияние; не е предложил мерки/дейности за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол 

върху изпълнението на предложените мерки. Видно от представената от участника Стратегия за 

управление на риска, същата съдържа единствено наименованието на всеки риск, идентифициран 

от Възложителя, и на допълнителни рискове с посочване на мерките за 

недопускане/предотвратяване на риска и мерките за минимизиране/елиминиране на последиците в 

случай на тяхното настъпване, но липсва какъвто и да е анализ на дефинираните от възложителя 

рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, 

както и каквото и да било посочване на дейности/мерки за мониторинг на рисковете по време на 

изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника 

стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено преценя при оценката си тяхната ефикасност и 

ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

2. „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът: не е анализирал всички дефинирани от възложителя рискове, а именно – 

„Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  информация от 

страна на останалите участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния 

надзор, авторския надзор и др.” и „Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект”, за които 

рискове не са посочени никакви форми на проявление, вероятност от възникване, степен на 

влияние, мерки за недопускане и мерки за преодоляване; не е предложил мерки/дейности за 

мониторинг на рискoвете по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол 

върху изпълнението на предложените мерки. В представената от участника Стратегия за 

управление на риска от определените от възложителя рискове са анализирани „Времеви рискове“, 
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като е налице анализ и на други допълнителни и неидентифицирани от възложителя рискове, за 

които участникът е посочил различни аспекти на проявление, вероятност от възникване, степен на 

въздействие, сфери на влияние, мерки за недопускането им и мерки за преодоляването им, но 

липсва каквото и да било описание и/или анализ с посочване на аспекти на проявление, вероятност 

от възникване, степен на въздействие, сфери на влияние, мерки за недопускането и/или мерки за 

преодоляването на следни идентифицирани от възложителя рискове: „Липса/недостатъчно 

съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, авторския 

надзор и др.” и „Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект”. Също така липсва предложение относно 

дейности/мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на 

офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за допускане на 

офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика 

от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление 

на риска да съдържа анализ на всички  дефинирани от възложителя рискове, в това число 

мярка/мерки за преодотвратяване на настъпването и/или мярка/мерки за 

минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, както и предвидени 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено 

следва да оцени дали са предвидени ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора, както и ефикасни и ефективни дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

3. „БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всеки риск, идентифициран от възложителя, с посочване на обхвата и степента 

на въздействие, мерките за недопускане/предотвратяване на риска и мерките за преодоляване на 

последиците в случай на тяхното настъпване, но липсва каквото и да било посочване и на 

мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора, и на дейности 

за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя 

нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, 

доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление 
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на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да 

прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

4. „ПСТ ГРУП” ЕАД. 
Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП. 

Мотиви: Установено е, че офертата на участницика съдържа предложение за Гаранционен 

срок на изпълнената водоснабдителна мрежа (О2), което при определения в обявлението 

критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция 

гаранционни срокове на изпълнената водоснабдителна мрежа, въз основа на което комисията е 

осъществила правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП да изиска от участника да представи в срок 

от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложения 

гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа. Получаването на уведомлението от 

страна на участника е удостоверено с обратна разписка и автоматично генерирано от факс 

съобщение. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян е заведена обосновка от 

участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложения 

гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа комисията е преценила, че са налице 

основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството следва 

да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, изложени в 

представената обосновка, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които 

съдържат достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат 

причините, поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които 

представям в резюме, както следва: 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.4 от Описанието и специфичните 

условия на поръчката, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 

гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/ се оферират от 

всеки участник в Техническoто му предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, 

но са не по-кратки от и ненадвишаващи с повече от 8 /осем/ пъти минимално определените 

съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. В посочения смисъл в забележка към т.2 от 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката - по образец съгласно приложение № 2, 

възложителят изрично е посочил, че се попълва оферираният от участника гаранционен срок в 

месеци, но не по-кратък от и ненадвишаващ с повече от 8 /осем/ пъти минимално определения 

съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разпоредбите на чл.20, ал.4, т.7 и т.11 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

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

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащите на офериране по процедурата гаранционни срокове, а именно: минималните 

гаранционни срокове за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура и за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни 

съоръжения и системи са 8 /словом осем/ години, което от своя страна определя максимална 
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допустима продължителност на подлежащия на офериране гаранционен срок съгласно 

изискванията на възложителя от 64 /словом шестдесет и четири/ години. Посочените изисквания са 

свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените от 

възложителя условия, като спазването им не е задължително автоматично да води до обективност 

на направеното предложение досежно оферирането на гаранционния срок, който е следвало да 

бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Участникът е изтъкнал обстоятелства, свързани с качеството материалите за изпълнение на 

поръчката – използване на висококачествени строителни материали, за които са приложени 

декларации и сертификати за съответствие. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в 

т.8.17.3 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, всеки участник, като част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва 

да представи описание на предвижданите за влагане материали, като опише в табличен вид 

детайлно вида и качеството на всички материали съгласно количествената сметка за обособената 

позиция, които смята да вложи при изпълнението на дейностите, и всички сертификати за 

продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи 

производителя и приложи към техническото си предложение заверени копия от документи, 

удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното 

приложение. Посочените изисквания във връзка с описанието на предвижданите за влагане 

материали и прилагането за тях на сертификати за продуктово съответствие, разрешения за 

влагане, декларации за съответствие и одобрение, без да са дадени други допълнителни пояснения, 

които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания гаранционен срок, са свързани с 

допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените от възложителя 

условия, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното предложение 

досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай е следвало да бъде надлежно 

обоснован и доказан като обективен от участника. 

Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава 

оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни елементи. 

Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и съответния подход за 

изграждането на обекта, с който може както да се запази максималният срок на работоспособност 

и годност на елементите, така и да се въздейства отрицателно върху този срок и съответните 

материали да загубят част от трайността и годността си. В конкретния случай участникът е 

посочил най-общо, че при изпълнението на СМР (изграждане на водоснабдителна мрежа на с. 

Могилица) предвижда за използване на висококачествени строителни материали и че разполага с 

ресурсна обезпеченост от опитни специалисти, което гарантира качественото изпълнение на 

строителството и спазване на технологията, без наличие на съответно идентифициране. 

Действително, налице е позоваване на  гаранционно писмо от фирмата доставчик – „ЮРОКОМ 

2000“ ООД, за тръби и фитинги, притежаващи при правилен монтаж и експлоатация минимален 

гаранционен срок на годност от 50 /словом петдесет/ години или 600 /словом шестстотин/ 

месеца, но тръбите и фитингите на изчерпват влаганите в изпълнението материали, като не са 

представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или 

други доказателства, който да свидетелстват за трайността с точна определена продължителност 

на останалите предвиждани за влагане в строителството материали. Освен това по същество 

обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените материали е неправилно. 

Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото строителство ще има 

трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не съответства с понятието 

гаранционна отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. 

Гаранционният срок, по своята същност, следва да се определи, като период, следващ 

осъществяването на строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно 

задължен в договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

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

обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на гаранционния 

срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се 
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налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. В случая, представената от участника обосновка се 

е основала на твърдяните постигане на дългогодишна безаварийна работа на изградените обекти и 

на липса на случай на аварирал поради некачествено изпълнение водопровод, като участникът 

единствено се е позовал на разпоредбите на проекта на договор, приети от всички участници, че 

при възникване на авария вследствие некачествено изпълнение на строителството в рамките на 

посочения гаранционен срок от 576 /словом петстотин седемдесет и шест/ месеца ще обезпечи 

аварията за своя сметка. В посочения смисъл разпоредбите на чл.28, ал.2 и 5 от проекта на договор 

гласят, че изпълнителят се задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да 

отстрани за своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 14-дневен 

срок от получаване на известие от възложителя. Въпреки декларираната готовност за 

изпълнението на посочените задължения съгласно проекта на договор обаче не е загатнато по 

никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и съответно обезпечаване за 

осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  гаранционен срок на изпълнената 

водоснабдителна мрежа. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания 

гаранционен срок. В резултат на изложеното участникът не е удостоверил, че притежава 

необходимите финансово- икономически и технически възможности за обезпечаване на 

оферирания гаранционен срок. Участникът по никакъв начин не е анализирал при формиране на 

предложението си слабите елементи на водоснабдителната мрежа, водещи най-често до 

настъпване на гаранционни събития – дефектиране на заварките, различните видове връзки, 

сградните отклонения, фасонните части, колената, водовземните скоби, въздушниците, пожарните 

кранове, пожарните хидранти, спирателните кранове. Такъв анализ или предвиждания биха дали 

представа на участника за обхвата и измеренията на възможните гаранционни дефекти, което е 

пряко свързано с обезпечаване и планиране на гаранционните му задължения, което не е 

извършено от участника. 

Участникът се е позовал на трайна съдебна практика на ВАС, че в подобни случаи 

гаранционният срок следва да може да бъде обхванат от рамките на един човешки живот, но 

такава не е приложена. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури 

нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на 

скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се 

определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не могат да 

бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

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

съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат 

оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е 

в пряка зависимост от финансово- икономическите и технически възможности за обезпечаване на 

оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от 

участника с оглед преценка на неговата обективност. Липсват нормативни или други разпоредби, 

включително възприета обичайна или съдебна практика, определящи, че гаранционен срок в 

строителството следва да може да бъде обхванат от рамките на един човешки живот. Императивно 

определената му минимална продължителност съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството, е 8 /словом осем/ години. 

Предвижданията за правилен монтаж и спазване на технологията имат влияние върху 

гаранционния срок, но обективно от техническа гледна точка не биха могли напълно да гарантират 

и обезпечат /дори и само с оглед човешкия фактор/ липсата на каквито и да било дефекти в 

гаранционния срок.  Представената обосновка не обезпечава и не изключва настъпването на 

дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но и не дава отговор, никакви 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. А дефектите, дори в най-незначителния 
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елемент, свързан с изпълнението, могат да доведат до невъзможност за функциониране на 

водоснабдителната мрежа в отделни части и/или до загуби на водни количества, като безспорно е 

свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването 

им. Следователно, както беше посочено по-горе, съществено за гаранционния срок е финансово- 

икономическото и техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на появилите се 

дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други 

фактори, които не са отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно 

воденето и съхранението във времето на техническата информация, осигуряване на техническа 

приемственост в екипа на участника, тъй като е налице сериозна вероятност в края на 

гаранционния срок лицата, които са били използвани в строителството на етап изграждане, по 

различни причини вече да не са в състава на участника, мерки, свързани със спиране от 

производство на даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след 

време между новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и 

дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури 

нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на 

скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се 

определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не могат да 

бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

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

съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат 

оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е 

в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и 

технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които е следвало в 

настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на 

направеното предложение. 

Участникът е базирал предложението си на: близо 50-годишна история на дружеството и 

наличие на дългогодишен опит в изпълнението на обекти с подобен характер и сложност - през 

последните години изградени над 117 000 метра водопроводни и над 33 000 метра канализационни 

системи в цялата страна; разполагаемост на екип от опитни специалисти. При анализ на 

посочената информация комисията правилно е счела, че същата е изградена върху обстоятелства, 

относими към изискванията за подбор – наличие на опит и техническа обезпеченост от опитни и 

квалифицирани специалисти. Изтъкването на посочените обстоятелства не може да се приеме като 

обективно обстоятелство, свързано с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна 

помощ, тъй като наличието на посочените изисквания е заложено от възложителя в 

документацията за участие като минимално техническо изискване, на което всеки един участник 

трябва да отговаря, и/или произтича от разпоредбите на проекта на договор. Всички участници са 

удостоверили наличния си кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с 

нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия и са се доказали като 

утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за строителство, еднакво или сходно с предмета на 

настоящата обществена поръчка, което отговаря на минималните технически изисквания на 

възложителя, като това са едни от изискванията за подбор и не могат да бъдат приети като 

обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП. 

Посочените обстоятелства, имайки значение за подбора на участниците, не са съпътствани от 

допълнителни уточняващи текстове, от които да е било видно кои фактори, свързани с 

изискванията за подбор, са продиктували конкретното числово изражение на оферирания 

гаранционен срок. Наред с това, участникът е изтъкнал обстоятелството, че липсва случай на 

аварирал, поради некачествено изпълнение водопровод, но през призмата на опита на участника 

не е налице посочване поне на един инфраструктурен обект, за който да е удостверено, че не са 

настъпвали дефекти за период след изграждането му, близък до оферирания от участника 

гаранционен срок. В настоящия случай допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат 
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сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в писмената обосновка, означава 

заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП.  

В обощение следва да се посочи, че споделям становището, че в оперативната 

самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за измеренията на своето 

техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и да е видно кои фактори с точно 

определяне са продиктували числовите изражения на гаранционния период, което от участника не 

е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка считам, че извън изтъкнатите обстоятелства, 

относими към критериите за подбор и нормалните произтичащи от и присъщо свързани с 

изпълнението на поръчката задължения, в техническото редложение за изпълнение на поръчката 

от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, 

които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на гаранционния срок на 

изпълнената водоснабдителна мрежа. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна 

мрежа и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи 

значително завишения гаранционен срок, надвишаващ точно с 6 /шест/ пъти минимално 

определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 4 от 24.06.2015г.. 

 

5. ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА”. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всеки риск, идентифициран от Възложителя, с посочване на начина и степента 

на въздействие, вероятността от възникване, мерките за въздействие върху изпълнението на 

договора при възникване на риска, мерките за недопускане/предотвратяване на риска и мерките за 

преодоляване на последиците в случай на тяхното настъпване, но липсва каквото и да било 

посочване на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и 

на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на 

офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за допускане на 

офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика 

от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление 

на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 



11/28 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

6. „ГЕРТ ГРУП” ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всеки риск, идентифициран от Възложителя, с посочване на начина и степента 

на въздействие, вероятността от възникване, мерките за въздействие върху изпълнението на 

договора при възникване на риска, превантивни мерки и корективни мерки, но липсва каквото и да 

било посочване на мерки за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и на 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на 

офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за допускане на 

офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика 

от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление 

на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

7. „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

 Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е анализирал/оценил вероятността от възникване на рисковете и не е 

предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Действително, в представената 

Стратегия за управление на риска участникът е: анализирал дефинираните от възложителя 

рискове, формите на тяхното проявление и степента им влияние, но не е анализирал/оценил 

вероятността от възникването им;  обособил в самостоятелна точка мерки за мониторинг, но 

същите не са отнесени индивидуално към всеки риск, идентифициран от възложителя, каквото е и 

изискването на възложителя, а са представени общо за цялостната стратегия по управление на 

риска, но дори и да се приеме, че в тази си част техническото предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, то отново е налице съществен пропуск по отношение на 

представената Стратегия за управление на риска, поради липсата в нея на предвидени 
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мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника 

стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност 

и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

8. ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА”. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице окрупняване на 

множество места на цели групи строителни работи в една позиция. Участникът по своя преценка е 

декомпозирал видове строителни работи от КС за обособената позиция по клонове – общо 23. При 

посоченото декомпозиране обаче е обединил видовете строителни работи от Количествената 

сметка в следнити части: Клон 1 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-

19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС; 78-81 от КС. Клон 2 – 

обединени позиции: 1-4 от КС; 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от 

КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 3 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от 

КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. 

Клон 4 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 

23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 5 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 

62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от 

КС. Клон 6 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от 

КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 7 – обединени позиции: 1-4 от КС, 

5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-

77 от КС. Клон 8 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 

от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 9 – обединени позиции: 1-4 от 

КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от 

КС; 67-77 от КС. Клон 10 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от 

КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 11 – обединени 

позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от 

КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 12 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от 

КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 13 – 

обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от 

КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 14 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от 

КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. 

Клон 15 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 

23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 16 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 

и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от 

КС. Клон 17 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от 

КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 18 – обединени позиции: 1-4 от КС, 



13/28 

5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-

77 от КС. Клон 19 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-

21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 20 – обединени позиции: 1-4 

от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от 

КС; 67-77 от КС. Клон 21 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от 

КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 22 – обединени 

позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от 

КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 23 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от 

КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Техническо предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният 

от участника график за изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички видове 

работи по количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали са налице несъответствия 

и/или пропуски между предложения график и приложените диаграми на строителната 

механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всеки риск, идентифициран от Възложителя, с посочване на очакваното 

въздействие на риска, вероятността от настъпване, степента на въздействие, стойността на риска, 

дейностите, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за предотвратяване и 

намаляване на риска, но липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за мониторинг на 

рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на 

правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска 

(О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да 

прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

9. „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 
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Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всички рискове, идентифицирани от Възложителя, с посочване на формите на 

тяхното проявление, вероятността от настъпване, степента на въздействие, превантивни и 

корективни мерки, но липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за мониторинг на 

рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на 

правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска 

(О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да 

прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

10. „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е анализирал/оценил вероятността от възникване на рисковете и не е 

предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Действително, в представената 

Стратегия за управление на риска участникът е анализирал дефинираните от възложителя рискове, 

причините за появата на съответния риск, формите на тяхното проявление, степента на 

въздействие, мерки за предотвратяване и преодоляване на риска, но не е анализирал/оценил 

вероятността от възникването им и липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за 

мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на 

правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска 

(О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да 

прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 
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настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

11. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице окрупняване на 

няколко места на цели групи строителни работи в една позиция. В линейния график участникът по 

своя преценка е декомпозирал видове строителни работи от КС за обособената позиция по 

клонове – общо 23. При посоченото декомпозиране на клонове обаче участникът е обединил 

следните видове работи по позиции от КС: 26-48, 55-57, 68, 69, 71, 73-76 от КС, като е 

визуализирал изпълнението им в обобщени позиции от представения линеен график, както следва: 

доставка на фасонни части; доставка и монтаж на спирателна арматура, хидранти, включително 

гърнета и указателни табели, въздушници, регулатори. Посоченото обстоятелство обуславя 

нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, 

доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Техническо 

предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от участника график за изпълнение на 

поръчката да отразява времетраенето на всички видове работи по количествената сметка за 

обособената позиция, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като комисията единствено 

следва да извърши проверка дали са налице несъответствия и/или пропуски между предложения 

график и приложените диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всички рискове, идентифицирани от Възложителя, с посочване на формите на 

тяхното проявление, степента на въздействие, вероятността от възникване, мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, мерки за въздействие върху изпълненето на договора при 

възникване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, но липсва 

каквото и да било посочване на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на 

изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника 

стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност 

и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 
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настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

12. „ПРИМАСТРОЙ БС” ДЗЗД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а именно: участникът по 

своя преценка е декомпозирал видове строителни работи от КС по клонове, но в никой клон не е 

описано и визуализирано изпълнението на следните строителни работи от КС: Позиция № 22 от 

КС - Улични РШ за кръгли канали отвор 60см от сглобяеми стомбетонни елементи с дълб.; 

Позиция № 55 от КС – Доставка на стоманено коляно Dn=80mm,Pn=10atm; Позиция № 68 от КС - 

Доставка тройник стоманен Dn=80mm., Pn=10atm; Позиция № 69 от КС - Доставка коляно 

стоманено Dn=80mm.,Pn=10atm 90*. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на 

правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Техническо 

предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от участника график за изпълнение на 

поръчката да отразява времетраенето на всички видове работи по количествената сметка за 

обособената позиция, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като комисията единствено 

следва да извърши проверка дали са налице несъответствия и/или пропуски между предложения 

график и приложените диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всички рискове, идентифицирани от Възложителя, с посочване на формите на 

тяхното проявление, степента на въздействие, вероятността от възникване, мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване/отстраняване на последиците при 

настъпване на риска, но липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за мониторинг на 

рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на 

правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска 

(О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да 

прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 
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подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

13. „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция: от една страна е налице 

окрупняване на цели групи строителни работи от КС в една позиция от линейния график; от друга 

страна в линейния график не е описано и визуализирано изпълнението на всички видове 

строителни работи съгласно КС. Видовете строителни работи съгласно КС са определени в 82 

позиции, като от една страна същите в линейния график на участника са обединени общо само в 

10 позиции, а от друга страна са налице редица строителни работи съгласно Количествената 

сметка, чието изпълнение въобще не е описано и визуализирано в линейния график на участника – 

напр.: Позиция № 12 от КС - Извозване скална маса със самосвал до 15км; Позиция № 18 от КС - 

Направа опорни блокове в края на тръбата и под спирателни кранове; Позиция № 19 от КС - 

Направа опорни блокове на хоризонтални чупки; Позиция № 70 от КС - Почистване на ац тръба до 

ф200 в изкоп м2. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в 

съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите по показател Техническо предложение за изпълнение (О3) 
предполага предложеният от участника график за изпълнение на поръчката да отразява 

времетраенето на всички видове работи по количествената сметка за обособената позиция, тяхната 

технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали са налице 

несъответствия и/или пропуски между предложения график и приложените диаграми на 

строителната механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска се съдържа 

наименованието на всеки риск, идентифициран от Възложителя, с посочване на формите на 

проявление, степента на въздействие, сферата на влияние, мерки за недопускане/предотвратяване 

на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, но липсва каквото и да 

било посочване на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на 

договора и на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника 

стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност 

и ефективност. 
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Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

14. „ЗАЕЧКИ” ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е анализирал вероятността от възникване и степента на влияние на рисковете и 

не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Действително, в 

представената Стратегия за управление на риска участникът е посочил всеки риск, идентифициран 

от Възложителя, с описание на мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 

възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване 

на последиците при настъпване на риска, но не е анализирал вероятността от възникване и 

степента на влияние на рисковете и липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за 

мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на 

правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска 

(О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да 

прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

15. „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД. 
Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП. 

Мотиви: Установено е, че офертата на участницика съдържа предложение за Гаранционен 

срок на изпълнената водоснабдителна мрежа (О2), което при определения в обявлението 

критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция 

гаранционни срокове на изпълнената водоснабдителна мрежа, въз основа на което комисията е 

осъществила правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП да изиска от участника да представи в срок 

от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложения 

гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа. Получаването на уведомлението от 

страна на участника е удостоверено с обратна разписка и автоматично генерирано от факс 

съобщение. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян е заведена обосновка от 

участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложения 

гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа комисията е преценила, че са налице 
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основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството следва 

да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, изложени в 

представената обосновка, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които 

съдържат достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат 

причините, поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които 

представям в резюме, както следва: 

Участникът е посочил, че възложителят допуска реален гаранционен срок от максимум 8 

(осем) пъти минималния по Наредба № 2 от 31.07.2003г.. Съгласно изискванията на възложителя, 

закрепени в т.4 от Описанието и специфичните условия на поръчката, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, гаранционните срокове на изпълнените 

строителни и монтажни работи /СМР/ се оферират от всеки участник в Техническoто му 

предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, но са не по-кратки от и 

ненадвишаващи с повече от 8 /осем/ пъти минимално определените съгласно чл.20, ал.4 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

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

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. В посочения смисъл в забележка към т.2 от Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката - по образец съгласно приложение № 2, възложителят 

изрично е посочил, че се попълва оферираният от участника гаранционен срок в месеци, но не по-

кратък от и ненадвишаващ с повече от 8 /осем/ пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 

от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

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

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разпоредбите на чл.20, ал.4, т.7 и т.11 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, 

определят нормативно изискуемата минимална продължителност на подлежащите на офериране 

по процедурата гаранционни срокове, а именно: минималните гаранционни срокове за преносни и 

разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура и за 

хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи са 8 /словом осем/ 

години, което от своя страна определя максимална допустима продължителност на подлежащия на 

офериране гаранционен срок съгласно изискванията на възложителя от 64 /словом шестдесет и 

четири/ години. Посочените изисквания за минимална и максимална продължителност на 

гаранционния срок са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително 

обявените от възложителя условия, като спазването им не води автоматично до обективност на 

направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай е 

следвало да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Действително, през 

призмата на един от показателите за оценка на офертите - Гаранционен срок на изпълнената 

водоснабдителна мрежа (О2), максимално направеното предложение за гаранционен срок от 

участниците е най-благоприятно за възложителя, но това не означава, че възложителят следва 

директно да го приеме и допусне за реален такъв гаранционен срок, доколкото последният не е 

надлежно аргументиран. 

Участникът е изтъкнал редица обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – работа с утвърдени съгласно системата за управление на качеството, 

производители и доставчици, притежаващи всички необходими сертификати, изисквани съгласно 

действащата нормативна уредба в Р. България и приложен/и за всеки материал документ/и, 

доказващ/и съответствието му. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.3 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, всеки 

участник, като част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва да представи 

описание на предвижданите за влагане материали, като опише в табличен вид детайлно вида и 

качеството на всички материали съгласно количествената сметка за обособената позиция, които 

смята да вложи при изпълнението на дейностите, и всички сертификати за продуктово 

съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и 
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приложи към техническото си предложение заверени копия от документи, удостоверяващи 

съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение. Посочените 

изисквания във връзка с описанието на предвижданите за влагане материали и прилагането за тях 

на сертификати за продуктово съответствие, разрешения за влагане, декларации за съответствие и 

одобрение са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително 

обявените от възложителя условия, като спазването им не води автоматично до обективност на 

направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай 

следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Участникът се е 

позовал, че предложението му за материали надвишава минималните изисквания на възложителя 

от Техническа спецификация, без обаче да е направена съпоставка или сравнение по материали 

между изискванията на възложителя и предложенията на участника, въз основа на което да бъде 

показано точно кои предложени от участника материали надвишават минималните изисквания на 

възложителя и което е по-съществено - как това надвишаване в съответни посочени аспекти 

рефлектира точно и количествено изразено на предложението за гаранционен срок. 

Участникът е обърнал значително внимание на основния строителен продукт, участващ в 

изграждането на водоснабдителната мрежа – тръби HDPE, за които са представени сертификат за 

съответствие, издаден от „Научно изследователски институт по строителни материали“ ЕООД, 

становище за хигиенно-токсикологична безопасност, издадено от „Лаборекс“ ЕАД, и техническа 

обосновка за гаранционния срок на полиетиленови тръби за пренос на питейна вода, 

произвеждани от „Химипласт“ АД, с описани: характеристики на полиетилена и  криви (схеми) на 

регресия; издръжливост на полиетиленовата тръба във времето и регресирането на това нейно 

качество; същност на метода на изпитване на тръбите; изпитвания на различни проби тръби при 

температура 20°С, при която температура се гарантира MRS за най-малко 50 години; реални 

експлоатационни условия на водоснабдителната мрежа, която ще се изгради, при температура на 

водата 6°C - 10°C, значително по-благоприятни от тестовите, от където следва, че MRS е 

значително по- висока стойност; графики, отразяващи времето до началото на окисляване на 

компаунда (термореактивен, термопластичен - основна суровина за тръби), надвишаващи 

изискванията по стандарт и гарантиращи по-висок експлоатационен период (поне 75 год.). 

Действително, представената информация обосновава извод за качествата на материала. Следва да 

се отбележи, че се касае за самостоятелно изпитване на материал сам по себе си в лабораторни 

условия, но въпреки това посоченото изпитване, макар и недаващо пълна гаранция за идентичност 

на експлоатационните показатели и при реалните гаранционни условия, би могло да бъде прието 

за обективно и доказващо посочения експлоатационен период на материала.  Качеството на 

материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането на продължителен 

гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - 

крайното строителство, а не на неговите съставни елементи. Крайният продукт включва не само 

веществените части и елементи, но и съответния подход за изграждането на обекта, с който може 

както да се запази максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от трайността и 

годността си. Действително, налице е позоваване на  гаранционния срок на полиетиленовите 

тръби за пренос на питейна вода, произвеждани от фирмата доставчик - „Химипласт“ АД, но 

полиетиленовите тръби не изчерпват влаганите в изпълнението материали, като не са 

представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок и/или други доказателства, който 

да свидетелстват за трайността с точна определена продължителност на останалите предвиждани 

за влагане в строителството материали – за останалите материали са представени единствено 

сертификати/декларации за продуктово съответствие и разрешения за влагане, които 

удостоверяват съответствието им с изискванията на възложителя, но по никакъв начин не 

обосновават трайност с точна определена продължителност. Освен това по същество 

обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените материали е неправилно. 

Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото строителство ще има 

трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не съответства с понятието 

гаранционна отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. 

Гаранционният срок, по своята същност, следва да се определи, като период, следващ 

осъществяването на строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно 

задължен в договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
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гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на гаранционния 

срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се 

налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. В случая, представената от участника обосновка се 

е основала на твърдяните постигане на дългогодишна безаварийна работа на изградените от 

обекти и на липса на случай на аварирал поради некачествено изпълнение водопровод, като 

участникът не е загатнал по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа. Не е представил и технически план 

(мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните 

задължения в оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участникът не е 

удостоверил, че притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок. При анализ на строителния обект участникът 

основно се е позовал на качеството на предвижданите за влагане тръби, като дори да се приеме, че 

би могъл да предотврати доставката на несъответстващи и с производствени дефекти тръби, по 

никакъв начин обаче не е анализирал при формиране на предложението си слабите елементи на 

водоснабдителната мрежа, водещи най-често до настъпване на гаранционни събития – 

дефектиране на заварките, различните видове връзки, сградните отклонения, фасонните части, 

колената, водовземните скоби, въздушниците, пожарните кранове, пожарните хидранти, 

спирателните кранове. Такъв анализ или предвиждания биха дали представа на участника за 

обхвата и измеренията на възможните гаранционни дефекти, което е пряко свързано с 

обезпечаване и планиране на гаранционните му задължения, което не е извършено от участника. 

Намеренията за спазване на описаните в подхода и програмата за изпълнение на поръчката 

предвиждания за: организация и изпълнение на строителните работи, включващи технологии,  

методи за изпълнение на поръчката, мерки и начини за осъществяване на контрол; спазване на 

указанията за прилагане на РЕ тръби за водоснабдяване и инструкцията за експлоатация на тръби 

от полиетилен; или ежедневен контрол от страна на инж.- техн. персонал - контрол във връзка с 

качественото изпълнение на строителните работи в различни направления, имат влияние върху 

гаранционния срок, но обективно от техническа гледна точка не биха могли напълно да гарантират 

и обезпечат /дори и само с оглед човешкия фактор/ липсата на каквито и да било дефекти в 

гаранционния срок. Представената обосновка не е обезпечила и не е изключила настъпването на 

дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но и не е дала отговор, никакви 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. А дефектите, дори в най-незначителния 

елемент, свързан с изпълнението, могат да доведат до невъзможност за функциониране на 

водоснабдителната мрежа в отделни части и/или до загуби на водни количества, като безспорно е 

свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването 

им. Следователно, както беше посочено по-горе, съществено за гаранционния срок е финансово- 

икономическото и техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на появилите се 

дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други 

фактори, които не са отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно 

воденето и съхранението във времето на техническата информация, осигуряване на техническа 

приемственост в екипа на участника, тъй като е налице сериозна вероятност в края на 

гаранционния срок лицата, които са били използвани в строителството на етап изграждане, по 

различни причини вече да не са в състава на участника, мерки, свързани със спиране от 

производство на даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след 

време между новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и 

дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури 

нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на 

скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се 

определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не могат да 

бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
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съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат 

оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е 

в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и 

технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които е следвало в 

настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на 

направеното предложение. 

На следващо място участникът се е позовал на следването на внедрения стандарт OHSAS 

18001 по време на работа, с което се намалява риска за служителите и се подобрява 

съществуващата система за безопасни условия на труд, което от своя страна води до повишена 

ангажираност на служителите и удовлетвореност на служителите, пряко свързана с качеството на 

извършваната работа. Презумирам, че всеки участник заедно с персонала му би следвало да е 

мотивиран за качественото и в срок изпълнение на поръчката и задължение на работодателя е да 

предостави подходящи и безопасни условия за труд в съответствие с нормативните изисквания, 

като наличието на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа BS 

OHSAS 18001:2007, дори да води до ангажираност и удовлетвореност на служителите по никакъв 

начин не е пряко свързано с гаранционния срок и няма стойностно изражение при определянето 

му.  

Участникът е основал предложението си на: технически възможности и опит в изпълнение 

на инфраструктурни проекти, за които е претендирал до момента да няма предявени гаранционни 

претенции; разполагаемост с квалифициран инженерно-технически персонал с опит в подобни 

обекти и бригади, доказали се в дългогодишната си практика; използване на качествено и 

оригинално техническо оборудване - строителните машини и строителната механизация в добро 

техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване,  допускане до работа на 

строителната площадка на механизация и ръчни инструменти с паспорт и съответни инструкции за 

работа с тях, разрешаване на работа с оборудването само на правоспособни лица, правилно 

използване на оборудването от страна на работници, гарантиращо качествено извършване на 

видовете СМР; внедрена и успешно приложена система за организация на строителството, 

основаваща се на изискванията на следните стандарти, гарантиращи високо качество на 

изпълнението - внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 и внедрена система 

за управление на околната среда ISO 14001:2004 с посочени основни принципи на системата. При 

анализ на посочената информация считам, че същата е изградена върху обстоятелства, относими 

към изискванията за подбор – наличие на опит, техническа обезпеченост от опитни и 

квалифицирани специалисти и изправна механизация, внедрени и прилагани в строителната 

дейност системи за управление на качеството и околната среда съответно по стандарти ISO 9001 и 

ISO 14001. Изтъкването на посочените обстоятелства не може да се приеме като обективно 

обстоятелство, свързано с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна 

помощ, тъй като наличието на посочените изисквания е заложено от възложителя в 

документацията за участие като минимални технически изисквания, на които всеки един участник 

трябва да отговаря и/или които произтичат от разпоредбите на проекта на договор. Всички 

участници са удостоверили наличния си технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката 

в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали 

са се като утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за строителство еднакво или сходно с 

предмета на настоящата обществена поръчка, което отговаря на минималните технически 

изисквания на възложителя, като това са едни от изискванията за подбор и не могат да бъдат 

приети като обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от 

ЗОП. Посочените обстоятелства, имайки значение за подбора на участниците, не са съпътствани 

от допълнителни уточняващи текстове, от които да е видно кои фактори, свързани с изискванията 

за подбор, са продиктували конкретното числово изражение на оферирания гаранционен срок. 

Наред с това, участникът е изтъкнал обстоятелството, че за изпълнените от него инфраструктурни 

проекти до момента няма предявени гаранционни претенции, но през призмата на опита на 

участника не е налице посочване поне на един инфраструктурен обект, за който да е удостверено, 

че не са настъпвали дефекти за период след изграждането му, близък до оферирания от участника 
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гаранционен срок. В настоящия случай допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат 

сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в писмената обосновка, означава 

заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП.  

В обощение следва да се посочи, че споделям становището, че в оперативната 

самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за измеренията на своето 

техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и да е видно кои фактори с точно 

определяне са продиктували числовите изражения на гаранционния период, което от участника не 

е извършено. Предвиждането на участника на период от 64 /шестдесет и четири/ години, през 

които да не възникнат никакви гаранционни дефекти на обекта, не е технически и икономически 

издържано и обосновано. 

В заключение на така изложената обосновка считам, че извън изтъкнатите обстоятелства, 

относими към критериите за подбор и нормалните произтичащи от и присъщо свързани с 

изпълнението на поръчката задължения, в техническото редложение за изпълнение на поръчката 

от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, 

които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на гаранционния срок на 

изпълнената водоснабдителна мрежа. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна 

мрежа и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи 

значително завишения гаранционен срок, надвишаващ точно с 8 /осем/ пъти минимално 

определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 4 от 24.06.2015г.. 

 

16. ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015”. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице окрупняване на 

няколко места на цели групи строителни работи от КС в една позиция от линейния график. Налице 

е обединяване по отношение на видовете строителни работи в следните части: Позиция № 3 от 

Линейния график: ЗЕМНИ РАБОТИ: Разваляне на асфалтова настилка (т.г. Мазут), дебелина 20см; 

Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер; Извозване на строителни; отпадъци 

със самосвал на 10км; Изкоп с багер зем почви при 2 ут.у-вия на транспорт; Изкоп с ширина 0.60-

1.20 м неукрепен с дълбочина 0-2 м -земни почви; Изкоп с ширина 0.60-1.20 м укрепен с 

дълбочина 2.00-4.00 м - земни почви; Изкоп ями сечение 5-10.0 м2,ръчно с дълбочина 2-4.0 м - 

земни почви; Изкоп с багер (с пневматичен чук)или контролируемо взривяване скални почви hat; 

Натоварване земни почви на камион - ръчно; Извозване на земна маса със самосвал до 15км; 

Извозване скална маса със самосвал до 15км; Плътно укрепване и разкрепване изкопи; Направа 

пешеходни мостчета; Направа охранителна ограда с PVC лента; Желязо бетонно стълбче 2.90 м за 

верт.маркировка; Обикновени знаци за вертикална маркировка сечение 10/10 - обединени позиции 

– 2-13, 63-66 от КС. Позиция № 4 от Линейния график: Подложки от пясък под тръбопроводи; 

Направа на водопроводни шахти с размери в план 1,50/1,50 дом. и дълбочина до 2,5м - обединени 

позиции – 14 и 77 от КС; Позиция № 5 от Линейния график: ДОСТАВКИ НА МАТЕРИЛИ: тръби 

певп ф90х5.4мм. рп=10atm.; тръби певп ф63х3,8мм. Pn=10atm.; тръби певп ф32,рп=10atm.; 

тройник заваряем певп ф90, рп=10atm.; тройник заваряем певп ф>63, pn=10atm.; тройник 

намалител заваряем певп ф90/63mm., pn=10atm.; намалител заваряем певп ф90/63, pn=10atm.; 
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заваряемо коляно певп ф90, pn=10atm. 90*; заваряемо коляно певп ф>63, pn=10atm. 90*; заваряемо 

коляно певп ф32, pn=10atm. 90*; заваряемо коляно/дъга/ певп ф90, pn=10atm. 45*; заваряемо 

коляно/дъга/ певп ф63, pn=10atm. 45*; заваряем фланшов накрайник за певп до ф90, pn=10atm.; 

заваряем фланшов накрайник за певп до ф63, рп=10а1т; свободен фланец за певп до ф90, 

рп=10аtm.; свободен фланец за певп до ф63, рп=10atm.; на водовземна скоба за тръби за певп 

усилена ф90мм.х1"; на водовземна скоба за тръби за певп усилена ф90мм.х3/4"; на водовземна 

скоба за тръби за певп усилена ф63мм.х1"- обединени позиции – 23-41 от КС. Позиция № 6 от 

Линейния график: МОНТАЖНИ РАБОТИ: монтаж спирателен кран /шибър/ с рчк dn=80mm., 

pn=10atm; монтаж ск с рчк dn=80mm; монтаж пожарен кран в/у тръби dn=70/80mm; направа и 

укрепване гърне на пк; монтаж на указателни табели за пожарни хидранти; монтаж тротоар. 

кранове компл. с охр. гарнитура 2"; монтаж тротоар. кранове компл. с охр. гарнитура 1"; направа 

челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм; направа механични връзки 

на певп фитинг 50-110мм.; направа на механични връзки на певп фитинг до ф40мм.; полагане на 

полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф75-90 мм; полагане на полиетиленови 

тръби на челна заварка в открити изкопи ф50-63 мм; Полагане на полиетиленови тръби на челна 

заварка в открити канали до ф 40 мм; на стоманено коляно dn=80mm, pn=10atm; на стоманен глух 

фланец dn=80mm, pn=10atm.; на стоманен глух фланец dn=50mm, pn=10atm.; Направа фланшова 

връзка dn=80mm; Монтаж на фланец към тръба /без стойността на тръбата/ до ф 88/95; тройник 

стоманен dn=80mm., pn=10atm; коляно стоманено dn=80mm., pn=10atm 90*; Почистване на ац 

тръба до ф200 в изкоп m2; монтаж на комбиниран автоматичен въздушник ф 1"; монтаж на муфа-

намапител 63/32; монтаж автоматичен регулатор на налягане dn=100mm, pn=10atm; монтаж на 

спирателен кран ф 1"; монтаж на спирателен кран ф2"; монтаж на ск ф3/4"; Водочерпене с помпа 

до 3000 л/мин и вис. 20до32м; направа на СВО - обединени позиции – 42-58, 62, 67-76 от КС. 

Позиция № 8 от Линейния график: Направа опорни блокове в края на тръбата и под спирателни 

кранове ; Направа опорни блокове на хоризонтални чупки - обединени позиции – 18-19 от КС. 

Позиция № 9 от Линейния график: Обратно засипване с пясък около тръбата включително и 

транспорт; Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см ; и полагане на 

сигнална лента с вградена метална нишка; Обратно засипване ръчно изкопи с баластра с 

трамбоване – обединени позиции – 15-17 и 59 от КС. Позиция № 11 от Линейния график: 

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ДЪНО РЕКА Временно отбиване на р. Aрда от коритото посредством 

дига; Улични рш за кръгли канали отвор 60см от сглобяеми стомбетонни елементи с дълб.; и 

полагане бетон В15 ; Направа кофраж за бетонов дънен праг ; монтаж стоманена тръба за ВиК 

ф150; Водочерпене с помпа до 3000 л/мин и вис. 20до32м – обединени позиции – 22, 62, 78-81 от 

КС. Позиция № 12 от Линейния график: Рем-настилка с базалтови плочи; Рем-бордюри от 

базалтови плочи - обединени позиции – 20 и 21 от КС. Посоченото обстоятелство обуславя 

нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, 

доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Техническо 

предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от участника график за изпълнение на 

поръчката да отразява времетраенето на всички видове работи по количествената сметка за 

обособената позиция, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като комисията единствено 

следва да извърши проверка дали са налице несъответствия и/или пропуски между предложения 

график и приложените диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 
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II.2. По Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на 

обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация  по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м 

до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян: 

 

1. „ИСА 2000“ ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице окрупняване на 

няколко места на цели групи строителни работи от КС в една позиция от линейния график. Налице 

е обединяване по отношение на видовете строителни работи в следнити части: Водопровод 

монтажна част – обединени позиции – 1-24, 27 от КС; Битов канал - Клон 1 / монтажна – 

обединени позиции – 1-4, 6 и 7 от КС; Битов канал - Клон 2 / монтажна – обединени позиции – 1-4, 

6 и 7 от КС; Битов канал – Клон 3 / монтажна -  обединени позиции – 1-6, 8 и 9 от КС; Битов канал 

- Клон 4 / монтажна – обединени позиции – 1-5, 7 и 8 от КС; Дъждовна канализация - Клон 1 / 

монтажна – обединени позиции – 1-10, 12 и 13 от КС; Дъждовна канализация - Клон 2 / монтажна 

- обединени позиции – 1-7, 9 и 10 от КС; Дъждовна канализация - Клон 3 / монтажна - обединени 

позиции – 1-7, 9 и 10 от КС; Дъждовна канализация - Клон 4 / монтажна - обединени позиции – 1-

7, 9 и 10 от КС; Дъждовна канализация - Клон 5 / монтажна - обединени позиции – 1-7, 9 и 10 от 

КС; Водосток / монтажна - обединени позиции – 1-3, 5 и 6 от КС. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на 

офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за допускане на 

офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика 

от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Техническо предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от участника 

график за изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички видове работи по 

количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като 

комисията единствено следва да извърши проверка дали са налице несъответствия и/или пропуски 

между предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и на работната 

ръка. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

2. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът: не е анализирал следния дефиниран от възложителя риск, а именно - „Трудности 

при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в инвестиционния проект”, за който риск не са посочени никакви форми на 

проявление, вероятност от възникване и степен на влияние, мерки за недопускане и мерки за 

преодоляване; не е предложил мерки/дейности за мониторинг на рискoвете по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска са анализирани следните 
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дефинирани от възложителя рискове – „Времеви рискове“ и „Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите участници в 

строителния процес“, както и други допълнителни и неидентифицирани от възложителя рискове – 

„Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на 

проекта – предоставящия безвъзмездна финансова помощ управляващ орган на програмата, 

бенефициента по програмата и възложител на договорите за услуги и строителство, изпълнителите 

на отделните договори“, „Промени в законодателството на България или на ЕС, промени в 

изискванията на публичната инвестиционна програма „Разстеж и устойчиво развитие на 

регионите““ във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с 

бенефициента“, „Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора, от страна на възложителя“, „Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от 

констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност“, „Трудности 

при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 

реакция от страна на местното население“, за които участникът е посочил различни аспекти на 

проявление, вероятност от възникване, степен на въздействие, сфери на влияние, мерки за 

недопускането им и мерки за преодоляването им, но липсва каквото и да било описание и/или 

анализ с посочване на аспекти на проявление, вероятност от възникване, степен на въздействие, 

сфери на влияние, мерки за недопускането и мерки за преодоляването на следния идентифициран 

от възложителя риск: „Трудности при изпълнението и завършването на строителството, 

продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект”. Също така липсва 

предложение относно мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника 

стратегия за управление на риска да съдържа анализ на всички  дефинирани от възложителя 

рискове, в това число мярка/мерки за преодотвратяване на настъпването и/или мярка/мерки за 

минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, както и предвидени 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора и дейности за 

контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено следва да оцени 

дали са предвидени ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора, както и ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

3. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Мотиви: В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия 

с предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, тъй 

като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. В представената от участника Стратегия за управление на риска са налице описания на 

форми на проявление с вероятност, въздействие, сфери на влияние, превантивни и корективни 

мерки, в това число мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за въздействие, мерки за 
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преодоляване на последиците по отношение както на идентифицираните от възложителя рискове, 

така и на допълнителни идентифицирани от участника рискове, но липсва каквото и да било 

посочване и на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на 

договора, и на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията 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.54, ал.1 от ЗОП при 

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

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника 

стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено преценя при оценката си тяхната ефикасност и 

ефективност. 

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

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 368 от 

27.02.2015г. -  протокол № 3 от 16.06.2015г.. 

 

 

 

III.   О П Р Е Д Е Л Я М 
 

 

 

III.1. За изпълнител на Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица, в процедура за 
възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 
процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И 
ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН”, класирания на първо място участник, както следва: 
 

„ДЮЛГЕР” ООД, 
 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1 977 064.46 лева /словом един милион 

деветстотин седемдесет и седем хиляди шестдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ 

без ДДС.  
Ценови показатели: 

· часова ставка – 3.50 лева/час;  

· допълнителни разходи за труд - 100 %;  

· допълнителни разходи за механизация - 45 %;  

· доставно-складови разходи - 10 %; 

· печалба - 10 %. 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 99 /словом деветдесет и девет/ 

календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 

линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие 

и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по 

чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК В МЕСЕЦИ НА ИЗПЪЛНЕНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА: 
288 /словом двеста осемдесет и осем/ месецa. 
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III.2. За изпълнител на Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация  по ул. П. Р. 

Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. 

Смолян, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава 
V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, класирания на първо място участник, както 
следва: 
 

„КРАСИН” ООД, 
 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1 165 534.68 лева /словом един милион сто 

шестдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки/ без ДДС.  
Ценови показатели: 

· часова ставка – 4.00 лева/час;  

· допълнителни разходи за труд - 100 %;  

· допълнителни разходи за механизация - 50 %;  

· доставно-складови разходи - 10 %; 

· печалба - 10 %. 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 98 /словом деветдесет и осем/ 

календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 

линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие 

и благоустройството/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО: 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ВОДОПРОВОД: 768 /словом седемстотин 

шестдесет и осем / месецa. 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНАТА БИТОВА И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ: 
768 /словом седемстотин шестдесет и осем / месецa. 

 

На основание чл. 73, ал. 3 във вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от ППЗОП препис от 

настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от издаването му лично 

срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. 

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящото решение да бъде публикувано в профила на 

купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП. 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за 

защита на конкуренцията – гр. София, бул. Витоша № 18. 

 

 

 

/положен подпис и печат/ 

…………………………………. 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

KМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 

инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, управление 

и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № В4.11.01 от 

12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с финансовата 
подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


