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РЕШЕНИЕ 

 

№ РД.02.05-171  

 

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 № 3: 

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

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 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 „ДУНАВ“ АД - получени 100 точки. 

 

II. Определям за изпълнител, на основание чл. 109 от ЗОП, за обособена позиция № 3: 

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

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 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 - 

„ДУНАВ“ АД. 

 

III. Отстранявам от участие в процедурата, за обособена позиция № 3: Многофамилна 

жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I 

„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена, следните участници: 

III.1. Участник „КИДАТ ГРУП“ 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. 26 от документацията за участие в процедурата, към участниците е поставено 

изискване да представят като част от съдържанието на офертата следната информация, т. 

„1.8.2. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя включващо задължително 

всички реквизити по образеца…“.  

Според т. 2 от приложеният към документацията за участие  Образец № 1, участниците са 

длъжни да представят: „Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната 

ръка. 

В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и да предвиди 

и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“. 

Комисията е извършила проверка за наличие на изискуемата информация в поставеното в 

документацията и образец № 1 изискване и установи, че в офертата на участника не е 

приложена диаграма на работната ръка.   

Констатацията се потвърждава и от приложеният към офертата на участника „КИДАТ 

ГРУП“ ЕООД  „Опис на представените документи“, в който под т. 30 е записано, че е 

представен само линеен план - график - оригинал в 4 стр.  

Приложеният от участника към обяснителната записка за изпълнение на поръчката линеен 

календарен график от 4 стр. представя информация за изпълнение на дейностите - 



проектиране, авторски надзор и строителство по седмици, но към него, нито в цялостното 

съдържание на обяснителната записка, комисията не констатира наличие на приложена 

диаграма за работната ръка. 

Образците са неразделна част от документацията да участие в процедурата и те са 

задължителни за прилагане от всички участници заедно с условията и указанията посочени в 

тях.   

На следващо място, комисията е констатирала, че в приложеният към Обяснителната записка 

на участника линеен календарен график не са предвидени дни за неблагоприятни 

атмосферни условия. Линейният календарен график съдържа информация за дните по 

седмици за изпълнението на дейностите проектиране, авторски надзор и строителство на 

обекта, но по никакъв начин в графика, участникът не е посочил колко са предвидените от 

него дни в случай на възникване на неблагоприятни атмосферни условия, които биха се 

отразили на срока на изпълнение на работата. 

Изрично е указано в документацията за участие в процедурата, че ще бъде отстранен 

участник, в чието техническо предложение се установи, че не гарантира изпълнението на 

дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП…“. 

Изискването на Възложителя за предвиждане на дни за неблагоприятни атмосферни условия 

е ясно разписано в образеца и същото става задължително за изпълнение от участниците в 

процедурата при представянето на офертата си. 

2. При проверка на декларирания от участника срок за изпълнение на СМР, посочен в 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец № 1 (на стр. 1-3) и съответствието му 

с информацията за изпълнение на строителството, предложено в приложения Линеен 

календарен график, комисията установи, че от участника са предложени варианти. 

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е декларирал, че ще изпълни 

поръчката в следните срокове: 

„… Срок за изпълнение на СМР: 90 (словом деветдесет) календарни дни…“. 

В приложения Линеен календарен график участникът е илюстрирал, чрез запълване на 

кутийки, дните в които ще работи на обекта, като е предложил за последен ден да е 89-тият 

календарен ден.  

Информация от участника, че строителните дейности ще бъдат завършени от него за 90 

календарни дни е изложена и на последната страница от Обяснителната записка за 

изпълнение на обществената поръчка.  

В обявлението за обществена поръчка, в раздел II.2.10. - Информация относно варианти, 

Възложителят е отразил ясно и категорично отговор „не“. 

Категорично е указанието в документацията за отстраняване на участник, в случай, че в 

техническото предложение се установи, че 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. 

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

спазват изискванията на възложителите.“.  



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  „Неподходяща оферта” по смисъла на § 2, т. 25 

от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

III.2. Участник ДЗЗД „ТСТ ГРУП“, 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. Съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - офертата включва техническо предложение, 

съдържащо: 

„… 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо;...“.  

Партньори, съгласно Споразумение за обединение на участникът  са: „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД,  

представлявано от Тодор Тодоров и „Братя Пашкулеви“ ООД представлявано от  Ангел 

Пашкулев и Димитър Пашкулев. 

Комисията е извършила проверка на наличието на изискуемите към техническото 

предложение декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“, „г“ и „д“ от ППЗОП  и установи 

следното: 



Образец № 3 от документацията за участие в процедурата, който е за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, не е подписан от лицето Тодор Тодоров. Образецът е 

приложен (на стр. 7) в офертата, без на него да е положен подпис на декларатора. 

Образец № 4 от документацията за участие в процедурата, който е за деклариране за срок на 

валидност на офертата, не е подписан от лицето Тодор Тодоров. Образецът е приложен (на 

стр.8) в офертата, без на него да е положен подпис на декларатора. 

Образец № 5 от документацията за участие в процедурата, който е за деклариране, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, не е подписан от лицето Тодор 

Тодоров. Образецът е приложен (на стр. 9) в офертата, без на него да е положен подпис на 

декларатора. 

Съгласно Споразумение за обединение от дата 07.08.2017 г., за водещ партньор  в ДЗЗД 

„ТСТ ГРУП“ е определен „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Тодор Тодоров, който 

чрез своя представител да представлява дружеството, както и да подписва и подава офертата. 

Представянето на образци - декларации, върху които не е изразена волята на 

представляващият чрез полагане на подпис на декларатор, са документ без правна стойност. 

При така представените неподписани образци, комисията единодушно приема, че в офертата 

на участника, не са приложени изискуемите декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“, „г“ и „д“ 

от ППЗОП.  

Както в ППЗОП, така и в предварително обявените от възложителя условия е указано, че в 

офертата си участникът следва да представи гореобсъдените декларации. При наличието на 

допуснати непълноти и несъответствия в офертата на същия, възложителят не следва да носи 

отговорност за последствията от това, и да извършва допълнителни действия за 

отстраняването им. Така констатираният порок в техническата оферта на участника не може 

впоследствие да бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по разглеждане, 

оценка и класиране на офертите на участниците помощният орган е стриктно обвързан от 

нормативната уредба в областта на възлагане на обществените поръчки - Закона за 

обществените поръчки, Правилника за прилагането му и от конкретните условия, заложени 

от възложителя в решението за откриване и одобрените с него обявление и документация.  

Направените констатации и приетото от комисията единодушно решение е подкрепено и от 

актуална съдебна практика по идентичен случай - Решение № 330 от 30.03.2017 г. по 

преписка вх. № КЗК - 158 / 2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията, потвърдено с 

Решение № 9609 от 19.07.2017 г. по адм. д. № 4967/2017 г. на Върховния административен 

съд. 

2. На следващо място комисията е установила, че не е положен печат на представеното в 

офертата Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1 (на стр.1-3).  

Съгласно указанията на приложеният към документацията за участие Образец № 1, същият 

следва да бъде подписан и подпечатан. 

Върху представеният към офертата образец № 1 е положен само подпис без печат. 
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Няма положен печат и на представеното Предложение за изпълнение на поръчката 

включващо информация от стр. 1 до стр. 105. Върху последната страница на документа 

отново е положен само подпис без печат.  

Не е положен печат и върху приложените към Предложение за изпълнение на поръчката 

линеен календарен график и диаграма на работната ръка.   

3. На стр. 42 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.“.       



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.  

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. 

4. 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. 

5. 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.  
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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 система за пожароизвестяване не е посочена като 

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

приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт.  

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  „Неподходяща оферта” по смисъла на § 2, т. 25 

от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

III.3. Участник ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“, 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. Комисията е подложила на обстоен анализ техническото предложение на участника и е 

установила, че Обяснителната записка за изпълнение на поръчката е подготвена при 

съблюдаване на приложената към документацията техническа спецификация, предложените 

мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на сградата, техническия паспорт, 

доклада за резултатите от обследването, изискванията към офертата и декларираните 



условия за изпълнение на поръчката, разпределение на ресурсите и работната ръка, при 

което установи несъответствие с предварително обявените условия в процедурата. 

В Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, на стр. 12 (печатно) участникът е 

предвидил изпълнението на част ВиК при изпълнението на проектирането. 

„Част ВиК - Проектантът по част ВиК ще извърши подробен оглед на състоянието на 

инсталацията на сградата. Ще бъдат нанесени и установени всички проблемни пунктове. При 

наличието на допълнителни компрометирани елементи и неотложната им подмяна, същите 

ще бъдат съгласувани с Възложителя. Проектната разработка ще бъде изготвена съгласно 

действащата нормативна рамка в страната, както и с изискванията и указанията на 

Възложителя. Проектът по част ВиК ще включва обяснителна записка с описание на 

възприетите технически решения и спецификация на предлаганите за влагане строителни 

продукти (материали, изделия) с технически изисквания към тях в съответствие с 

действащите норми и стандарти, както и графична част, включително детайли и 

аксонометрии за изпълнението. Проектът ще бъде изготвен в срок, професионално подготвен 

и съгласуван с всички останали специалисти. Ще бъдат изготвени спецификации на 

материалите, както и количествени сметки по съответната част от проектната 

документация.“ 

Обхватът 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. 

В т. 2. “Проектиране“, подточка 2.1. от документацията за участие в поръчката, е посочено: 

“Изпълнителят извършва инвестиционно проектиране във фаза работен проект с предмет: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект „изписва се наименованието на 

съответния обект, обособената позиция“, в следните части: „Архитектура“, „Конструктивна“ 

- проект и конструктивно становище, част „Електро“, част „ОВ и К“ (при необходимост), 

„Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“ и част „Сметна документация“, включващ 

подробна Количествено-стойностна сметка (КСС) по приложими части с анализи на 

единичните цени.“.   

Възложителят не изисква от участниците, изработването на част ВиК, съответно обяснителна 

записка към нея, технически решения и спецификация на предлаганите за влагане 

строителни продукти, съгласуване с всички останали специалисти изготвени спецификации 

на материалите, както и количествени сметки, съответно прилагането на част ВиК в 

изпълнението на строителните дейности. 

В Образец № 1, респ. в документацията за участие в процедурата е указано, че ще бъдат 

отстранени предложения, в които… е констатирано несъответствие и/или разминаване 

между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / ... техническата 

спецификация…“. 

Участникът е предложил, съответно и включил в ценовото си предложение 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. 

2. В „Проекто - сметна документация“ на стр. 13 от обяснителната записка участникът не е 

предвидил изработване на подробни количествени и количествено - стойностни сметки и 

анализи за единичните цени. Изискването за това е посочено в техническата спецификация 

към документацията за участие в процедурата към част „Сметна документация - изисквания, 

съдържание и обхват“ и на стр. 4 от документацията за участие в процедурата.  

Представената от участника информация, относно начина на изпълнение на количествените 

смети по части не  съответства на изискванията на Възложителя. Допълнително изпълнение 

на дейностите свързани с подробни количествено стойностни сметки и анализи за образуване 

на единичните цени би довело до допълнителни разходи от страна на Възложителя при 

последващото им възлагане на изпълнителя. В документацията да участие изрично е 

посочено, че „В предмета на поръчката се включват за изпълнение следните дейности, за 

всяка обособена позиция: 

3. Проектиране - изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за 

одобрение на работен инвестиционен проект съгласно Техническата спецификация - 

Приложение № 1, придружен с КСС по приложимите части и анализи за единичните 

цени;...“. 

На стр. 11 също е посочено „Изпълнителят извършва инвестиционно проектиране във фаза 

работен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект..., 

включващ подробна Количествено-стойностна сметка (КСС) по приложимите части с 

анализи на единичните цени.“. 

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

спазват изискванията на възложителите. 

4. Като изискване на документацията за участие в процедурата, е посочено участника да 

предвиди мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, 

възможни рискове и тяхното управление. 

В представената в обяснителната записка информация, комисията не установи съответствие с 

поставеното от Възложителя изискване.  

Видно от приложеният технически паспорт, в обекта, предмет на обособена позиция № 3 с 

административен адрес ул. „Пролет“ № 2 има 45 самостоятелни обекта / апартаменти, за 

чиито жители не са предвидени мерки намаляващи неудобствата и затрудненията които биха 

възникнали в хода на изпълнение на строителните дейности.  

Информацията на стр. 39 от Обяснителната записка - „Оценка на  социалното въздействие на 

изпълнението на строителството“ касае информация за лечебно заведение, а не за жилищен 

блок. „Строително монтажните  работи ще се извършват само в светлата част на 

денонощието и ще спазва режимът за почивка на пациентите в болницата...“. 

Съгласно ЗОП, при подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 

на възложителите. 



5. На стр. 56 в Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участника е представил 

информация за „Дейност 3: Извършване на посещения на обекта по време на упражняване на 

авторския надзор: Работната площадка ще се посещава  минимум веднъж на 5 работни дни 

…“. В същото време в приложеният към обяснителната записка, участникът е декларирал 

участие на авторския надзор през всичките 90 календарни дни на изпълнение на 

строителните дейности, без прекъсване на дейността авторски надзор. 

Изискване за „Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта 

за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в 

строителството“ е предвидено в чл. 5 от образеца на проект на договор. В чл. 12, ал. 9 също е 

предвидено: „Изпълнителят e длъжен преди предаване на проекта по реда на предходните 

алинеи да съгласува проекта с всички експлоатационни дружества и държавни органи според 

естеството на проекта. По реда на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ Изпълнителят е длъжен да съгласува 

проекта по всички части с представителя на Сдружението на собствениците или изрично 

упълномощен негов представител преди внасяне на изработения проект за разглеждане от 

Главния архитект на Община Елена.“. 

Проектът на договор като образец на документацията за участие в обществената поръчка, 

влиза в сила заедно с обявлението за обществена поръчка, което я одобрява. Проектът на 

договор е задължителен за комисията толкова, колкото са и условията разписани в 

документацията за участие, обявлението и решение за процедурата. Налаганите условия  за 

начина на изпълнение на дейността - авторски надзор от страна участника, на вече 

одобрените от Възложителя изисквания в проекта на договор, са в разрез с предварително 

обявените условия на поръчката. Разписаните в договора изисквания за изпълнение на 

поръчката имат за цел да определят рамката на правата и задълженията на двете страни, с 

оглед срочното и качествено изпълнение на поръчката, и целево разходване на 

предоставените по Национална програма за енергийна ефективност финансови средства. 

6. На стр. 28, в т. 26 участникът е предвидил „Доставка и монтаж на входни врати с 

алуминиева дограма“ - 22,50 м2. Същата дейност е предвидена за изпълнение и в 

прилежният към обяснителната записка линеен график.  

Изрично е указано в Доклада обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради, че за изпълнението на мярка за енергоспестяване В4, Топлоизолация под - следва да 

бъде използвана PVC дограма, чрез изпълнението на дейност „Доставка и монтаж на PVC 

дограма, 5 камерна, стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40W/M2k.  

Съгласно условията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, както и съгласно условията на техническата 

спецификация - допустими дейности за финансиране по сградите са дейности 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. 



Изрично е указано, че: „Ще бъдат отстрани предложения, в които е констатирано… 

разминаване между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / … / 

техническата спецификация...“. 

След анализ на информацията в Обяснителната записка за изпълнение в частта на 

изпълнение на дограма на входни врати, комисията констатира, че са налице правни и 

фактически основания за отстраняване на участника от последващо участие.  

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

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

7.  На стр. 5 и 6 от обяснителната записка, участникът е изложил информация описание на 

обект, който не е обекта по обособената позиция за която е подал оферта. Посочената от 

участника информация е: 

„Година на построяване: 1987 г.; 

Обща застроена площ на сградата: 717,10 кв. м; 

Обща разгъната застроена площ: 4 288,29 кв. м;“ 

Докато съгласно техническа спецификация, данните за обекта на обособена позиция № 3 са: 

„Година на построяване: 1986г.; 

Обща застроена площ на сградата: 627,61 кв. м; 

Обща разгъната застроена площ: 4 096,57 кв. м;“ 

8. Съгласно Приложение № 2 - образец на проект на договор, който е неразделна част от 

документацията за участие в процедурата е предвидено в чл. 2, ал. 3 от същия „... Проектът 

следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други 

съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.“. Изискването е 

посочено в раздел „ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА“. 

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 
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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  „Неподходяща оферта” по смисъла на § 2, т. 25 

от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

III.4. Участник „ПАРСЕК ГРУП“ 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. Образецът 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. В Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът е разпределил 

отговорностите и задълженията на екип от специалисти - основно техническо ръководство 

посочено в Линейния календарен график.    

Под т. 2.4. е посочил задълженията и отговорностите на специалиста по отопление и 

вентилация. Предвидени задължения и отговорности на лицето са:  

„- ръководи дейности по монтирането на отоплително или охладително оборудване;  

- ръководи дейностите по съединяване на тръбите, оборудването или на горивото, водата или 

охлаждащите елементи, за да се получи завършена система;  

... - отговаря за качественото функциониране на отоплително или охладително оборудване;  

- носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в ОиВ инсталациите.“.  

В приложените към техническата спецификация документи е записано, че: „Жилищната 

сграда не е включена към централна отоплителна мрежа и няма изградена котелна 

инсталация за топлоснабдяване“ (стр. 15/48 от Доклад за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради). 

За специалиста от екипа на участника са разпределени задължения, които не са присъщи при 

изпълнението на строителни дейности предмет на поръчката.  

Като изискване в документацията е посочено условието, че „От обяснителната записка  

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

свързани с изпълнението на поръчката по организацията на изпълнение на СМР. 



3. Съгласно документацията за участие в процедурата - „Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката - следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

Техническите спецификации, предложените мерки за конструктивни мероприятия и 

ремонтни работи  на сградата, техническия паспорт, доклада за резултатите от обследването 

за установяване на техническите характеристики, обследването да енергийна ефективност, 

изискванията към офертата и декларираните условия за изпълнение на поръчката, 

разпределение на ресурсите и работната ръка“. На всички участници е предоставена в 

електронен вид следната документация за обекта - Архитектурно заснемане, Доклад за 

резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, Технически 

паспорт, Обследване за енергийна ефективност - доклад и резюме и Сертификат за енергийна 

ефективност. 

В раздел VII - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - Методология на основните видове строително - 

монтажни работи, т. 11. Тенекеджийски работи, на стр. 19 от Обяснителната записка за 

изпълнение, участникът предлага изпълнение на „Водосточни тръби и олуци - Монтиране на 

водосточните тръби и олуци, спазвайки техническата документация. За олуците първо се 

монтират скобите с помощта на винтове на разстояние не по-голямо от 600 мм. …“. 

Освен като информация в Обяснителната записка за изпълнение, участникът е предвидил в 

Линеен календарен график, в раздел 5. Топлинно изолиране на таванска плоча, дейностите: 

- т. 11 - Доставка и монтаж на улуци машинно;  

Съгласно Технически паспорт рег. № 04 от 10.02.2017 г., на стр. 26 са посочени 

Задължителните мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на ул. „Пролет“ № 2. В т. 

2.5. от посочените задължителни мерки е предвидена „Цялостна подмяна на воронки...“. 

Информацията за задължителни мероприятия и ремонтни работи свързани с тях е посочена 

на стр. 22 от приложеният към техническата спецификация, респективно документация, 

Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики  на 

обекта. 

Съгласно условията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, както и съгласно условията на техническата 

спецификация - допустими дейности за финансиране по сградите са дейности 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. 

Изрично е указано, че: „Ще бъдат отстрани предложения, в които е констатирано… 

разминаване между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / линейния 

календарен график / техническата спецификация...“. 

След анализ на информацията в Обяснителната записка за изпълнение в частта на раздел VII 

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - Методология на основните видове строително - монтажни 

работи, т. 11. Тенекеджийски работи и приложеният Линеен календарен график, в частта на 

дейностите в раздел 5. Топлинно изолиране на таванска плоча, комисията констатира, че са 

налице правни и фактически основания за отстраняване на участника от последващо участие.  



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

изпълнение и приложеният към нея линеен график.  

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

плоча“ на стр. 23 участникът е посочил, че ще изпълнява дейността 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 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 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 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, 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 кутии 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.“.  

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  „Неподходяща 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 № 

3: „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 № 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. 

 

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 публикува 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

