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РЕШЕНИЕ 

 

№ РД.02.05-169  

 

Елена, 20.03.2018 г. 

 

За обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в публично състезание 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Елена, по обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 

5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана 

на гр. Елена; 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена; 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, 

УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена; 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, 

УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена,  

открита с Решение № РД.02.12-64/13.07.2017 г. на кмета на община Елена. 

 

На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108, т. 1 от ЗОП, утвърден от Възложителя 

доклад от 19.03.2018 г., Протоколи № 1/11.09.2017 г., № 2/12.03.2018 г. и № 3/19.03.2018 г. 

на комисия, назначена с мои Заповеди № РД.02.05-509/14.08.2017 г. и № РД.02.05-

540/07.09.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите в публичното състезание с горецитирания предмет, 

 

ОБЯВЯВАМ: 



I. Класирането на участниците в публичното състезание - за обособена позиция № 1: 

Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена, 

съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите, които отговарят на 

изискванията за лично състояние, на критериите за подбор и чиито технически и ценови 

предложения отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 

Първо място: Участник ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ - получени 100 точки. 

 

II. Определям за изпълнител, на основание чл. 109 от ЗОП, за обособена позиция № 1: 

Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена, 

участника, чиято оферта е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагането - ДЗЗД 

„ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“. 

 

III. Отстранявам от участие в процедурата, за обособена позиция № 1: Многофамилна 

жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, 

УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена, следните участници: 

III.1. Участник „ЕРМА ГРУП“ ДЗЗД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

Съгласно Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, на стр. 13 и 14 участникът е 

изложил следната информация:  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВРЕМЕТО В ЕКИПА: 

1. Предварителни инвестиционни проучвания: 

- Получаване на Възлагателно писмо с изходни данни за проектиране - 1 календарен ден. 

Отговорник - Ръководителят на екипа. 

- Преглед на препоръките в техническия паспорт и доклада за енергийна ефективност, 

обстоен оглед на обекта от всеки член от проектантския екип - 3 календарни дни от 

получаване на Възлагателно писмо; 

- Верификация на изходните данни - 3 календарни дни след получаване на Възлагателно 

писмо; 

- Документиране на предварителните инвестиционни проучвания от всеки един проектант в 

екипа - 3 календарни дни след получаване на Възлагателно писмо; 

Предвид изложеното по-горе, като несъответствие с изискванията на Възложителя посочени 

в Документацията на поръчката, комисията е констатирала в посочения от участника начален 

период на срока за започване изпълнението на проектиране от момента на получаване на 

Възлагателно писмо, а не от датата на сключване на договора, каквото е изискването на 

образец № 1 и проекта на договор. 



2. На стр. 22 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се изготви 

и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал.1, 

т.6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР за лицата имащи право да 

извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя Доклад за 

оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал. 1, т. 6 от 

ЗУТ.“ 

Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния проект 

със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, който ще 

осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП).“ Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за съответствие не е 

предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от посоченото в 

раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за изпълнението 

на поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на техническата 

спецификация, с което участникът не се е съобразил. 

3. На стр. 22 участникът е посочил, че при изготвяне на проект „Пожарна безопасност“ - „Ще 

се предвиди система за пожароизвестяване.“   

В приетите  Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилните жилищни сгради са описани допустимите дейности за 

енергийно обновяване. Съгласно указанията: „Техническият/работният проект за нуждите на 

енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за 

получаване на ФП по програмата.“ 

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилните жилищни сгради „При изготвяне на проектна документация, 

екипът на външния изпълнител за разработване на инвестиционен проект ще ползва 

предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно 

обследване с ЕСМ“. 

В приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт изрично са 

изведени като информация задължителните мерки които са допустими по програмата.  

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки 

за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно 

разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания 

на сгради. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само 

части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по програмата. 

Предложената в обяснителната записка система за пожароизвестяване не е посочена като 

задължителна мярка за изпълнение, и в този случай проектирането ѝ не съответства на 

приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт.  



4. На стр. 43 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена технология 

за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната документация за 

вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и разтвора. 

2. Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж; 

пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното 

място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

3. При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, 

вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане на редовете 

с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на проекта…“. 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически паспорт,  

доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите характеристики, 

Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни характеристики, вкл. 

сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена при 

съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…“. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности, които не са предмет на предложените мерки за конструктивни 

мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на финансови средства 

за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, че не 

гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по 

процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка …  - се отстранява от 

процедурата.“       

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на 

възложителя (аргумент на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП), а съгласно §2, т. 58 от ДР на ЗОП 

„Условия за изпълнение на поръчката“ са определените от възложителя конкретни и 

обективни изисквания, свързани с процеса на изпълнението й.  

От друга страна, комисията, като помощен орган, е длъжна стриктно да се съобразява с 

изискванията на възложителя, дори и с тези, които са относими към формалната страна на 

процедурата. Изискванията на документацията са одобрени от възложителя с решението за 

откриване на процедурата и са достояние на всички участници.  
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Решението на комисията е подкрепено и от постоянната съдебна практика на ВАС - решение 

№ 193 от 08.01.2018 г. по адм. дело № 6427/2017 на ВАС.  

5. На стр. 76 от Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът е предвидил 

неотносима към поръчката мярка при действия от негова страна по време на  същинското 

строителство.  

„Осигуряване безопасен физически достъп на гражданите и служителите в обществената 

сграда“. 

Неотносима към предмета на поръчката е и информацията на стр. 85 - „Строително 

монтажните работи ще се извършват по улиците на населените места. Изкопните земни маси 

и разкъртения асфалтобетон ще се транспортират на депо, а фрезования асфалтобетон - на 

място посочено от  Възложителя, една част от тях отново ще се върнат за засипване на 

изкопите…“. 

Съгласно документацията за обществената поръчка, от обяснителната записка Възложителят 

трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на участника, свързани с 

изпълнението на поръчката … и вземане на необходимите мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейностите на живущите…“.  Обществената поръчка е с 

предмет: „Инженеринг - проектиране, строително- монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Елена, като участника е подал оферта за обособена позиция 1: Многофамилна 

жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ №37, 

УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена.“ и не се отнася 

до административна сграда, в която се помещават служители.  

6. Изискване в Документацията за участие в процедурата към участника е да представи 

технологична последователност на изпълнението на дейност проектиране. Комисията 

подложи на обстоен анализ информацията в Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката и приложеният към нея Линеен план - график (описание на дейностите по 

проектиране) с оглед за преценка на наличие на съответствие между двата документа и 

установи разминаване. 

В обяснителната записка на стр. 14 и 15, участникът е представил информация за 

разпределението във времево отношение на изпълнението на работния проект по части, 

Включил е информация за изпълнението на частите с изготвяне на графични части, като по 

срокове е както следва:  

- за част Архитектура ще бъдат използвани съответно 14 календарни дни,  

- за част Конструктивна - 9 календарни дни,  

- за част Електро - 6 календарни дни,  

- за част Енергийна ефективност - 6 календарни дни,  

- за част ОВК (при необходимост) - 6 календарни дни,  

- за част Пожарна безопасност - 4 календарни дни,  



- План за безопасност и здраве, за част ПУСО - 4 календарни дни,  

- за част Сметна документация - 4 календарни дни. 

В приложения към обяснителната записка Подробен линеен график за изготвяне на 

инвестиционния проект, комисията установи, че за посочените части е предвидено време за 

изпълнение освен за изготвяне на графични части и за тестова част към всяка част.   

Участникът сам е преценил да визуализира чрез Подробен линеен график за изготвяне на 

инвестиционния проект  по подробно информацията за изпълнение на работния проект по 

части, но със съдържание в тази част от графика, всъщност е предложил различна за времето 

необходимо м, за изпълнението на проекта по части спрямо информацията за същите части и 

за времевото за изпълнение им посочено в обяснителната записка. 

Комисията е затруднена да прецени, кои от посочените дни по части отговарят на посочените 

такива в линейният план график, поради липсата на съответствие в информациите. 

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Комисията, като помощен орган на възложителя, е длъжна стриктно да се съобразява с 

предварително одобрените от възложителя условия предвид императивното изискване на 

разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, регламентираща, че комисията разглежда 

допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. На комисията е вменено задължение да предлага за отстраняване участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, съдържащи се в 

обявлението и/или документацията за участие. 

От така направения анализ на съдържанието на Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката на участника ДЗЗД „ЕРМА ГРУП”, комисията е взела единодушно решение да 

предложи участника за отстраняване. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД.02.12-64 от дата 

13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие  

с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото 

предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на възложителя, не се 

отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 

самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 

възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 

предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно е предложила на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 
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документацията и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл, 

така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на § 2, т. 

25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.“. 

 

III.2. Участник „ИНЕРКОМ“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

1. Декларираният от участника в образец № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката 

срок за СМР е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от съставяне на Протокол обр. 2 от 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне и 

подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап 

от него) - приложение № 15 от Наредба № 3.  

На стр. 1 и 2 от Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, в обособен раздел 

участникът е посочил:  

„Ще бъдат изпълнени следните задължителни мерки: 

……………. 

10. Отстраняване на неправилните включвания в комините и ремонт на покритието на 

компрометираните в следствие на теча стени. 

11. Да се репатрират компрометираните бетонни и асфалтови настилки по периметьра на 

блока, така че да са водонепропускливи. 

12. Репариране на компрометираните настилки в баните, с цел прекратяване на течовете, 

рушащи мазилката в стълбищните клетки. Възстановяване на тези мазилки. 

13. Ако се вземе решение за укрепване на жилищния блок е необходимо да се разкрият 

основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите 

към земната основа, след разработването на конструктивен проект за целта. 

14. Подмяна на водопроводната инсталация в общите части от поцинковани тръби с 

полипропиленови тръби. 

15. Подмяна на всички спирателни кранове на тръбите в първия надземен стопански етаж, 

захранващи вертикалните клонове. 

16. Топлоизолация на откритите водопроводните клонове в сутерена срещу конденз  

17. Подмяна на отделните участъци от канализационната инсталация в общите части с цел 

ликвидиране на течовете; 

18. Монтиране на сухотръбие в стълбищната клетка на всеки вход в съответствие с 

изискванията на чл. 207 на Наредба N 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност; 

19. До 100 м от сградата монтиране на надземен ПХ 70/80; 



20. Изпълнение на дренаж около сградата и мероприятия по вертикалната планировка с цел 

изолиране на подпочвената влага.“. 

Съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, допустими дейности за  

финансиране по сградите са: 

„Дейност по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, 

които са предписани в техническото обследване като задължителни за съответната сграда; 

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за 

енергийна ефективност като задължителни за сградата...“.  

Посочените от участника дейности от т. 11 до т. 20 не са задължителни, а препоръчителни, 

съгласно приложените към документацията Технически паспорт с рег. № 01 от 10.02.2017 г. 

и Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики на 

обект: Жилищна сграда с административен адрес гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, както и 

е видно от самият Технически паспорт (стр. 27). Изискването за финансиране на 

допустимите дейности е регламентирано и в Методическите  указания на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Съгласно Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност при 

многофамилни жилищни сгради: 

„Допустими дейности: 

Допустимите дейности за финансиране са: 

• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, 

които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; 

• дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на 

покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

• дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност...“. 

В прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция 1: МЖС с административен 

адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За комплексно жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена, в размер на 622 639,20 лв. без ДДС, няма 

предвидени средства за изпълнението на препоръчителни мерки от приложените към 

Техническата спецификация Технически паспорт, Доклад за резултатите за обследването, за 

установяване на техническите характеристики и Доклад за обследване на енергийните 

характеристики, а само за задължителните мерки определени с тях. Изпълнението и 

финансирането на препоръчителните мерки, би било в противоречие с условията на 

националната програма. 

Посочване на изпълнението на някои от дейности, като репариране на компрометираните 

настилки на баните, репариране на компрометираните бетонни и асфалтови настилки по 

периметъра на блока и др. от препоръчителните мерки е направено от участника и в 

приложеният към Обяснителната записка Линеен график (Описание на дейностите по СМР) 



с предвидено за тях време за изпълнение, включено в общият срок от 90 календарни дни 

деклариран в Образец № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката.  

Съгласно Документацията за участие в обществената поръчка, „Участник в чието техническо 

предложение се установи, … че не съответства с изискванията на Възложителят по 

процедурата … е констатирано разминаване между информацията в Обяснителна записка за 

изпълнение... / техническата спецификация... - се отстранява от процедурата“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“. 

2. На стр. 20-21 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се 

изготви и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 

169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР за лицата имащи право 

да извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя 

Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал. 1, 

т. 6 от ЗУТ.“. 

Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния проект 

със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, който ще 

осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП).“ Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за съответствие не е 

предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от посоченото в 

раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за изпълнението 

на поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на техническата 

спецификация, с което участникът не се е съобразил. 

3. На стр. 39 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена технология 

за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната документация за 

вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и разтвора. 

2. Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж; 

пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното 

място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

3. При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, 

вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане на редовете 

с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на проекта...“. 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически паспорт,  

доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите характеристики, 

Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни характеристики, вкл. 

сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена при 

съблюдаване на изискванията на  Техническите спецификации, предложените мерки за 



конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…“. От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности, които не са предмет на предложените мерки за конструктивни 

мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на финансови средства 

за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, че не 

гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по 

процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка…  - се отстранява от 

процедурата.“.       

4. В Документацията за участие в процедурата е записано, че от Обяснителната записка 

Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на участника за 

вземане на необходимите мерки за намаляване на затруднения за обслужване на дейността 

на живущите. Информацията за това е посочена в задължителните условия за съдържание на 

Обяснителната записка за изпълнение на поръчката на стр. 27 от документацията. 

От направения от комисията анализ на офертата на участника не е установeно наличие на  

изискуемата в документацията информация, съответно участникът не е предложил в 

техническото си предложение необходимите мерки, които са изискани от Възложителя като 

задължителни. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“.  

5. Изискване, в Документацията за участие в процедурата, към участника е да представи 

технологична последователност на изпълнението на дейност проектиране. Комисията 

подложи на обстоен анализ информацията в Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката и приложеният към нея Линеен план - график (описание на дейностите по 

проектиране) с оглед за преценка на наличие на съответствие между двата документа и 

установи разминаване. 

В обяснителната записка е посочена следната информация:   

„РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВРЕМЕТО В ЕКИПА: 

1. Предварителни инвестиционни проучвания: 

- Получаване на Възлагателно писмо с изходни данни за проектиране - 1 календарен ден; 



- Преглед на препоръките в техническия паспорт и доклада за енергийна ефективност - 3 

календарни дни; 

- Верификация на изходните данни - 3 календарни дни; 

- Документиране на предварителните инвестиционни проучвания - 3 календарни дни; 

- Съставяне на предварителна концепция за обхвата и структурата на всяка проектна част 3 

календарни дни. 

2. Изготвяне на технически проект: 

- Запознаване на членовете на екипа със задание за проектиране и провеждане на 

координационна работна среща - 1 календарен ден; 

- Изготвяне на идея/концепция за най-доброто проектно решение - 3 календарни дни; 

- Съгласуване на идейната концепция с представители на Възложителя - 1 календарен ден; 

- Изготвяне на графичните части на проектите по отделните части. Заснемане на 

обекта/обектите при липса на заснемания: 

• Архитектура - подаване на подложка към проектантите по другите специалности и 

изготвяне на готова графична част с включено цветово решение - 15 календарни дни;  

• Конструктивна и Количествена сметка към проектната част (ако е необходимо) - 12 

календарни дни. Дейности: заснемане и изготвяне на проект. Оглед и заснемане на описаните 

в техническият паспорт дефекти. 

• ЕЛ - с включена Количествена сметка към проектната част. Дейности: заснемане на 

актуалното състояние на инсталацията и проверка на предписанията в техническият паспорт 

и изготвяне на проект. Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 календарни дни. 

• Енергийна ефективност. Дейност: Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 календарни 

дни. 

• Пожарна безопасност. Дейности: оглед на обекта и изготвяне на проект. Срок за 

изпълнение: 12 календарни дни. 

• План за безопасност и здраве и ако се налага специален режим по време на изпълнението на 

предвидените СМР-та - „Времева организация на движението”. Дейност: Изготвяне на 

проект. Срок за изпълнение: 12 календарни дни. 

• План за управление на отпадъците. Дейност: Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 

календарни дни. 

• Корекция, съгласно евентуални искания и забележки от Възложител. 2 календарни дни. 

• Изготвяне на текстовите части на проектите по отделните части:  

▪ част ”Архитектурна” - 2 календарни дни;  

▪ част ”Конструктивна” - 2 календарни дни;  

▪ част ”Електро” - 2 календарни дни;  

▪ част ”Енергийна ефективност” - 2 календарни дни;  

▪ част ”Пожарна безопасност” - 2 календарни дни;  

▪ част ”План за безопасност и здраве ( ПБЗ )” - 2 календарни дни;  

▪ част ”План за управление на строителните отпадъци - 2 календарни дни. 

• Контрол по качеството и съгласуваността на проекта - 17 календарни дни. 



• Печат и окомплектовка на проектите - 2 календарни дни. Всеки един от проектантите 

разпечатва на хартиен носител в 5 (пет) екземпляра проектните части, за които отговаря. 

Оформя електронните документи, съгласно изискванията на Възложителя, описани в 

Техническото задание за проектиране. Ръководителя на екипа окомплектова в класьори 

всички проектни части, проверява за наличието на всички необходими документи, съставя 

приемно-предавателен протокол и оформя магнитните носители за Възложителя 

• Съгласуване изготвените окончателни проектни решения с Възложителя, и корекция при 

необходимост - 2 календарни дни, като тази дейност е след изготвянето на графичната част 

на проектите. 

• Внасяне на проекта в Общината за одобряване и издаване на Разрешение за строеж - 1 

календарен ден.“. 

Съгласно образец № 1 и проекта на договор към документацията, срока за започване на 

изпълнението на проектиране, започва не от датата на получаване на Възлагателно писмо, а 

от датата на сключване на договора. Участникът в обяснителната си записка поставя условия 

към Възложителят които не са предвидени в документацията на обществената поръчка.  

На следващо място, за получаване на техническо задание за проектиране и проучване на 

изходните данни и оглед на сградата предмет на обособената позиция, в линейният план-

график са предвидени общо 5 календарни дни, докато в обяснителната записка за 

предварително прединвестиционно проучване са посочено общо 14 календарни дни. 

Комисията е била затруднена да прецени, кои от посочените дни по дейности съответстват 

на посочените такива в линейният план график, поради липсата на еднаквост в 

информациите. 

Несъответствие в информацията на графика има и при посочените в т.ч. чрез цветово 

изразяване на подготвянето на всяка от проектните части с посочената за тях информация в 

Обяснителната записка. В линейният план график за изпълнението на всяка от частите от 

Архитектурна до Сметна документация включително са предвидени  по общо 20 календарни 

дни за изпълнението на всяка от частите. В същото време в Обяснителната записка 

участникът е посочил че е предвидил време за изпълнението на част Архитектурна от 15 

календарни дни, за част Конструктивна,  ЕЛ, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, 

План за безопасност и здраве, План за управление на отпадъците, спрямо посочените за тях в 

обяснителната записка по 12 календарни дни. 

Комисията отново е била затруднена да прецени, кои от посочените дни по дейности 

съответстват на посочените такива в линейният план график, поради липсата на еднаквост в 

информациите. 

Несъответствието на тази част от информацията в обяснителната записка и линейният план- 

график не доказва възможностите и гаранциите на участника, с които посочва, че ще 

изпълни поръчката в частта на проектирането, качествено и в срок. 

6. В Линеен план - график (описание на дейностите по проектиране) на участника е 

представена информация за дейности, необходим персонал, норма време, брой (календарни) 



дни, срок за проектиране (в календарни дни). В план-графика е включена и информацията за 

изпълнение на ВиК част, съответно чрез ВиК експерт. 

Като неразделна част от Обяснителната записка, участниците трябва да представят подробен 

линеен календарен график за дейностите на поръчката - по етапност на изпълнението и 

разпределение на ресурсите и работната ръка.  

Обхвата и съдържанието на проектната документацията е изрично указан в техническата 

спецификация и включва: изпълнение на Работен проект, с части: „Архитектура“, 

„Конструкции“, „Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, „Сметна 

документация“, „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните 

отпадъци“ със посочени изисквания, съдържание и обхват за всяка проектна част. 

Липсва в документацията изискване към участника за изработване на ВиК част, съответно и 

необходимостта от ВиК експерт. 

Също съгласно Образец № 1, респ. документацията за участие в процедурата, ще бъдат 

отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния календарен график  и/или е констатирано несъответствие и/или 

разминаване между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / линейния 

календарен график / техническата спецификация …“. 

Участникът е предложил, съответно и включил в ценовото си предложение използването на 

експерт и изпълнението на проектна част, която не е изискана от Възложителя в 

обществената поръчка. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“.  

Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участник в чието техническо 

предложение се установи, че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на 

изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не са описани факторите, предмет на 

оценка, както и такива, в които е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или 

разминаване между информацията в Обяснителна записка за изпълнение / линейния 

календарен график / техническата спецификация… - се отстранява от процедурата.   

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД.02.12-64 от 

дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие  

с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото 

предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на възложителя, не се 

отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 

самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 



възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 

предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл, 

така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на § 2, т. 

25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

III.3. Участник „РЕНЕД“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като приемам 

изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената оферта не 

отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

1. В приетите Методическите указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради са описани допустимите 

дейности за енергийно обновяване. Съгласно указанията: „Техническият/работният проект за 

нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са 

допустими за получаване на ФП по програмата.“. 

От направения обстоен анализ на обяснителната записка за изпълнение на поръчката, 

комисията е установила, че участникът е предложил изпълнението на мерки, които са 

изключени като допустими в методическите указания на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, съответно при изпълнението 

на такива дейности, възложителят няма да получи финансиране по програмата за тях. 

На стр. 40-41 от обяснителната записка е представена следната информация: 

„При разработването на тази част ще имаме предвид спазването на пасивни и активни мерки 

за пожарна безопасност.  

Пасивните мерки за пожарна безопасност обхващат проектни обемно планировъчни и 

функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, 

изпълнение, осветление), отделяне помещения на разпределителни електрически табла 

складови и производствени помещения, разстояния между сградите и съоръженията; брой и 

размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, пътища за 

противопожарни цели, отстояния от сгради и съоръжения на строежа до надземни и 

подземни инженерни проводи, и др.; Клас на функционална пожарна опасност; Степен на 

огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи-изчислителни стойности на 

носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни 

критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа, в зависимост от вида и 

предназначението ме, в т.ч. носещи стени и колони, междуетажни конструкции, фасадни и 

вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, инсталационни 

шахти, стени на складове   и производствени помещения, врати в  пожарозащитните 

прегради; изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните 

конструктивни елементи на сградата (огнезащита на стоманени конструктивни елементи с 



огнезащитни бои и състави, в т.ч. вида на сечението на стоманените конструктивни 

елементи, фактора на масивност, технически характеристики на огнезащитния състав); 

класове по реакция на огън на продуктите  за конструктивни елементи, за покрития на 

вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, 

уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), в зависимост от 

вида на сградата и предназначението на помещенията. 

При проектирането на настоящата част, ще се вземат предвид и изведените констатации за 

пасивните мерки за пожарна безопасност от Доклада за резултатите от обследването от 

установяване на техническите характеристики на обекта.“.    

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилните жилищни сгради „При изготвяне на проектна документация, 

екипът на външния изпълнител за разработване на инвестиционен проект ще ползва 

предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно 

обследване с ЕСМ“. 

В приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт изрично са 

изведени като информация задължителните мерки които са допустими по програмата.  

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки 

за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно 

разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания 

на сгради. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само 

части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по програмата. 

Предложените в обяснителната записка пасивни мерки не съответстват на направените от 

възложителя указания в документацията за участие в процедурата, поради което комисията 

единодушно взе решение на предложи участника за отстраняване на основания чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП. 

2. На стр. 20 от обяснителната записка, в раздел „Съгласувателен етап“ участникът предлага 

следната организация на изпълнение:    

„Съгласувателният етап ще е с продължителност  60 (шестдесет) дни, в съответствие с План - 

график за организация на работа. В него изготвената проектна документация ще бъде 

съгласувана с отговорните контролиращи инстанции.  

Всички документи - графични и текстови на инвестиционния проект се подписват и 

подпечатват от съответния класифициран специалист. Освен с отговорните институции, 

всяка проектна част задължително ще се съгласува от проектантите на другите 

взаимообвързани проектни части, а всички проектни части, касаещи енергийната 

ефективност.“. 

Видно от представения План-график и предвид направеното предложение на стр. 20-21 от 

обяснителната записка, посочената от участника дейност - съгласувателен етап ще се 

изпълнява от 30-ия до 89-ия ден след декларираните в Образец № 1 - 29 календарни дни срок 



за изпълнение на проектирането. Или чрез така представената информация, участникът ще 

предаде на Възложителят на 29-ия календарен ден проект с части, които не са съгласувани от 

проектанти, от експлоатационните дружества и от главният архитект на общината, като са 

ангажира да осъществи тази дейност извън декларираният срок от 29 календарни дни.   

Съгласно техническата спецификация към документацията, „Проекто-сметната 

документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, 

избран по реда на ЗОП с правоспособност да изработват съответните части…“ 

„Изпълнителят трябва да представи работен инвестиционен проект за енергийно обновяване 

в обхват, съгласно изискванията на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти.“.  

Съгласно чл. 8 (1) от наредбата, „Всяка проектна част задължително се съгласува от 

проектантите на другите взаимообвързани проектни части.“ 

От направения обстоен анализ в настоящата констатация, комисията е заключила, че 

участникът ще представи напълно съгласуван от експертите по части работен проект едва 

след 29-ия календарен ден, който посочва в Образец № 1. 

В този случай, ако с участникът се пристъпи към сключване на договор за изпълнение, то 

тогава за възложителят ще бъде невъзможно да посочи конкретно число като срок за 

изпълнение на проектирането, така както е изискано в чл. 11, ал. 2, т. 1 на проекта на договор 

- Приложение № 2 от образците към документацията за участие, тъй като след 

декларираният срок от 29 календарни дни, участникът ще продължи действия по 

съгласувателни процедури със своите експерти по частите на проекта. По този начин се 

нарушава и възможността за ефективен контрол от страна на възложителя по спазване на 

срока за изпълнение на дейността предвид невъзможността за посочване на число в 

договора. 

Възложителят не е предвидил в документацията на поръчката възможност за предлагане на 

варианти от участниците. 

Указанията към участниците са категорични, а именно съгласно документацията за участие в 

процедурата (стр. 8-9) - т. 2.3., б. „б“ - Срок за изпълнение - важи за всички обособени 

позиции - „Участниците предлагат срокове за изпълнение на съответните дейности, които не 

могат да надвишават, посочените от Възложителя максимални срокове за изпълнение на 

дейностите, предмет на обществената поръчка, както следва: - за изготвяне на работния 

инвестиционен проект - не повече от 30 календарни дни, считано от датата на пописване на 

договора с избрания изпълнител“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“.  

Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участник в чието техническо 

предложение се установи, че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на 

изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не са описани факторите, предмет на 

оценка, както и такива, в които е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или 



разминаване между информацията в Обяснителна записка за изпълнение / линейния 

календарен график / техническата спецификация… - се отстранява от процедурата.   

Решението на комисията е подкрепено и от Решение № 1124/02.02.2015 г. на ВАС по адм. 

дело № 14119/2014 г. 

3. На следващо място, комисията е направила анализ на предложената от участника 

информация за организационната структура и описание на разпределението на 

отговорностите и задачите между членовете в екипа на участника, като е установила 

следното: 

На стр. 124 от Обяснителната записка за изпълнение, участникът е предложил лице, за което 

от възложителя не са поставени минимални изисквания за допустимост като  лице от екипа в 

проектиране, а именно: 

„ - Ръководител на проектантския екип: 

Покрива изцяло минималните изисквания на Възложителя за образование, квалификация, 

правоспособност и опит. Доказаният му опит в управление/координиране на договор за 

проектиране на енергоефективни мерки, гарантира качественото изпълнение на дейностите 

по проектиране и АН, без да се пренебрегват препоръките на Възложителя и при спазване на 

предложените от нас срокове.“ (стр. 124) Посочени са и длъжностните компетенции на 

ръководителя на проектантския екип. 

Както в обявлението на обществена поръчки, така и в документацията за участие, 

възложителят е посочил точно кои трябва да бъдат лицата включени в екипа за проектиране 

на работния проект. Това са:  

- За част „Архитектура“ - 1 проектант; 

- За част „Конструкции“ - 1 проектант; 

- За част „Електро“ - 1 проектант; 

- За част „Енергийна ефективност“ - 1 проектант; 

- За част „ПБЗ“ - 1 проектант; 

- За част „Пожарна безопасност“ - 1 проектант; 

- За част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант, 

като освен това е дал и възможност на участниците един проектант да може да бъде посочен 

като проектант на повече от една част, в случай че притежава съответната пълна 

проектантска правоспособност. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“.  

Участникът не е посочил, че ръководителят на проектантския екип е лице, което съвместява 

и други изискани от възложителя проектанти за проектантския екип.  

Нито в обявлението за обществена поръчка, нито в документацията за участие Възложителят 

не е поставил конкретни изисквания за образование, квалификация, правоспособност и опит 

за лице на позицията ръководител на проектантския екип. 



Съгласно Документацията за участие в процедурата, в раздел II е указано на участниците да 

представят Подробен Линеен график за дейностите по поръчката - по етапност на 

изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила.  

Към Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът е приложил два 

графика, като първият е линеен календарен график с посочване на дейностите за изпълнение, 

с начало, край и продължителност в дни за всяка дейност, а вторият - план - график за 

организация на работата е с посочване на  изпълнението по дейностите обобщено по части, 

който също съдържа информация за начало, край и продължителност в дни за всяка 

обобщена част. 

Както в линейният календарен график, така и в план-график за организация на работата, 

комисията не установи информация за разпределението на ресурсите и работната сила, така 

както е изискано в документацията за участие в процедурата (на стр. 28 от документацията).  

Изискването на Възложителя за съдържането на такава информация в линейният график е 

направено с оглед установяване на съответствие между представената информация в графика 

и предложената организация на изпълнение на поръчката. Така представена информацията в 

линейните графици на участника показва само разпределение на времето за изпълнението на 

дейности, но не и с какъв ресурс, в т.ч. и работна сила ще бъдат вложени при изпълнение на 

дейностите в посоченото от участника време. 

Това изискване на Възложителя се потвърждава и от следващият запис в документацията за 

участие в процедурата който съдържа следното: „Предложения линеен график е тясно 

свързан  с технологично-строителната програма (обяснителна записка) за изпълнение 

предложена от участника.“. 

На следващо място, комисията е установила, че в приложените линейни графици участникът 

не е посочил количеството работа, което ще се изпълни по видове дейности. 

Всички дейности, които са определени като допустими, са посочени с конкретните им 

количества и мерни единици в приложените към техническата спецификация технически 

паспорт, доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 

характеристики, архитектурно заснемане, доклад от обследване на енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики, т.е. били са известни на 

всички участници с обявяването на процедурата. 

Според чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Комисията, като помощен орган на възложителя, е длъжна стриктно да се съобразява с 

предварително одобрените от възложителя условия предвид императивното изискване на 

разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, регламентираща, че комисията разглежда 

допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. На комисията е вменено задължение да предлага за отстраняване участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, съдържащи се в 

обявлението и/или документацията за участие. 
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От така направения анализ на съдържанието на Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката на участника - „РЕНЕД” ООД, комисията е взела единодушно решение да 

предложи участника за отстраняване. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД.02.12-64 от 

дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие  

с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото 

предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на възложителя, не се 

отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 

самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 

възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 

предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно е предложила на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл, 

така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на § 2, т. 

25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

III.4. Участник „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

1. На стр. 11 от Обяснителната записка да изпълнение на поръчката, участникът е посочил че 

предложеният срок от него за изпълнение на проектиране, ще включва времето от откриване 

на строителната площадка до подписване на приемо - предавателен протокол. 

Съгласно условията на Образец № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката, 

участниците следва да посочат срок за изпълнение на проектирането в календарни дни, но 

считано от датата на подписване на договора. Образеца е неразделна част от документацията 

за участие в процедурата. 

Обстоятелството, че срокът започва да тече от датата на подписване на договора се 

потвърждава и от проекта на договор - Приложение № 2, и по конкретно в чл. 11, ал. 2, т. 1. 

2. Комисията е установила разминаване между информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение и приложения към нея линеен график.  



В Обяснителната записка за изпълнението на дейност „Топлинно изолиране на таванска 

плоча“ на стр. 24 участникът е посочил, че ще изпълнява дейността (подетап) за 56 

календарни дни. В същото време в приложеният линеен календарен график, за същата 

дейност участникът е посочил, че ще се изпълни за 52 календарни дни. Участникът сам е 

избрал да визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Топлинно изолиране 

на таванска плоча“ чрез запълване на кутийка/-и от графика и посочване на число 

съответстващо на брой заети работници. Видно от начина на визуализация на запълнените 

кутийки - дни, се получава числото 52, а не 56. 

По аналогичен начин в Обяснителната записка за изпълнението на дейност „Топлоизолация 

под“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността (подетап) за 59 календарни дни. В 

същото време в линейния календарен график за същата дейност участникът е посочил, че ще 

се изпълни за 23 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира изпълнението на 

всяка поддейност от дейност „Топлоизолация под“ чрез запълване на кутийка/-и от графика 

и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

В Обяснителната записка за изпълнението на дейност  „Подмяна стълбищно осветление и 

осветление в общите части в сутерена“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността 

(подетап) за 24 календарни дни. В същото време в линейния календарен график за същата 

дейност участникът е посочил, че ще се изпълни за 4 календарни дни. Участникът сам е 

избрал да визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Подмяна стълбищно 

осветление и осветление в общите части в сутерена“ чрез запълване на кутийка/и от графика 

и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

В Обяснителната записка за изпълнение на дейност „Архитектурно - строително дейности“ 

участникът е посочил, че ще изпълнява дейността (подетап) за 59 календарни дни. В същото 

време в линейния календарен график за същата дейност участникът е посочил че ще се 

изпълни за 26 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира изпълнението на 

всяка поддейност от дейност „Архитектурно - строително дейности“ чрез запълване на 

кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

Липсата на запълнени кутийки в периода на изпълнението на дадена поддейност (подетап), 

показва, че в този период не се работи по нея. Това се потвърждава и от посочените от 

самият участник брой дни в колоната с наименование „необходими календарни дни“, които 

като общ брой за всяка поддейност съответстват на запълнените броя кутийки за нея. 

Единствено съвпадение между информацията в Обяснителната записка и линейният 

календарен график комисията констатира само при дейностите „Подготвителни 

мероприятия“, „Конструктивно - технически мероприятия“ и „Приемане на обекта“. 

Съответствието на представения план-график за организацията на работата като време за 

изпълнение на дейностите за СМР е и един от факторите за оценка на техническото 

предложение. 

Указанията в документацията за участие в процедурата относно действията на комисията да 

отстрани участник в чиято оферти се установи разминаване между информацията в 

Обяснителната записка за изпълнение и линейният календарен график са категорични.  



Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“.  

От така направения анализ на съдържанието на Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката на участника „Интерхолд“ ЕООД, комисията е взела единодушно решение да 

предложи участника за отстраняване. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД.02.12-64 от 

дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие  

с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото 

предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на възложителя, не се 

отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 

самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 

възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 

предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно е предложила на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл, така 

представената от участника оферта се явява „Неподходящ оферта” по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 (три) дневен 

срок от датата на издаването му до всички участници в процедурата за обособена позиция № 

1: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски 

надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община 

Елена, по обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена. 

 

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОП, настоящото решение, заедно с утвърдения 

доклад и протоколите, отразяващи работата на назначената с мои заповеди № РД.02.05-

509/14.08.2017 г. и № РД.02.05-540/07.09.2017 г. комисия, да се публикуват на Профила на 

купувача на община Елена, в раздела на обществената поръчка, при условията на чл. 24, ал. 

1, т. 2 и т. 5  от ППЗОП, в деня на изпращането му до участниците. 



VI. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Решението на Възложителя подлежи на 

обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18. 

Във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решенията за избор на изпълнител са публикувани в 

„Профил на купувача“ на община Елена, в раздела на обществената поръчка, ведно с 

протоколите и доклада на комисията, на адрес: http://zop.elena.bg/?p=1491. 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

http://zop.elena.bg/?p=1491

