
 
 
 

 Студентски столове и общежития ЕАД 

           ___________________________________________________    
                   София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 

Вх.№ 66/13.02.2019г. 
 
 
ДО                                                                      УТВЪРЖДАВАМ ДОКЛАДА:(подпис) 
Г-н СЕРГЕЙ МИЛАНОВ                               Дата на утвърждаване:13.02.2019 г. 
ИЗП. ДИРЕКТОР  НА 
«СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И 
ОБЩЕЖИТИЯ»ЕАД 
 
    
                                        Д  О  К  Л  А  Д 
 
От работата на Комисията за извършване на подбор на участниците, 
разглеждане и оценка на офертите и класиране в открита процедура по ЗОП, с 
предмет: „Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на 
основния предмет на дейност на „Студентски столове и общежития“ЕАД, по 
три обособени позиции: 1.Недвижими имоти, находящи се на територията на 
районите за планиране Северен централен и Североизточен; 2. Недвижими 
имоти находящи се на територията на Югоизточния район за планиране; 3. 
Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране 
Южен централен, Югозападен и Северозападен“, обявена под номер 01287-
2018-0003, по Обособени позиции №1, №2 и №3. 
 
     
  
                                  УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН МИЛАНОВ, 
 
 
На 17.12.2018г. Комисията назначена с ваша заповед № 124 от 17.12.2018 г.                                

започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите в откритата 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство в 
недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на 
дейност на „Студентски столове и общежития“ЕАД, по три обособени 
позиции: 1.Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за 



планиране Северен централен и Североизточен; 2. Недвижими имоти 
находящи се на територията на Югоизточния район за планиране; 3. 
Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране 
Южен централен, Югозападен и Северозападен“ , в следния състав: 
 
Председател:  
Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  С С О  ЕАД; 

 
Членове:  
Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л  Финансов отдел  в  ССО ЕАД; 

инж. Eмил Гигов Гигов– Главен експерт високо строителство и метални   

конструкции,външен експерт, Камара на строителите в България.  

 
Комисията започна своята работа в открито заседание и извърши предвидените 

в закона действия по отношение на получените 8 (осем) броя запечатани, 

непрозрачни и надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в 

деловодството до определения за подаване на офертите краен срок (16:00 часа 

на 13.12.2018г.), вписани по реда на постъпването им в Регистъра за обществени 

поръчки. 

В периода 17.12.2018 г – 12.02.2019 г. комисията в непроменен състав извърши 

всички законоустановени действия по отношение на офертите подадени за 

Обособени позиции №1, №,2 и №3. 

Действията на комисията са отразени в три протокола: 

Протокол №1 от 17.12.2018 г., Протокол №2 от 30.01.2019 г. и Протокол №3 от 

12.02.2019 г. в който са отразени действия от работата на комисията за всички 

позиции. 

Видно от приложените протоколи, процедурата по обособени позиции №1, №2 

и №3 се е развила по следния начин: 

 
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 
 



За участие в обособената позиция е подадена една оферта от: 
„КРАССТРОЙ“ООД, с вх.№178/13.12.2018 г. 
 
ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 
 
За участие в обособената позиция са подадени 4 оферти от: 
1.„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД, с вх.№ 179/13.12.2018 г. В обединението участват 
следните членове: „Красстрой“ООД, „АТ Инженеринг 2000“ООД.   
 
2„Е.М.И“ДЗЗД, с вх.№181/13.12.2018 г. В обединението участват членовете„Еко 
Строй Проект“ЕООД, „Инфраконструкт“ООД, „МегаХидрострой“ЕООД.     
              
3.„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД, с вх.№ 182/13.12.2018 г. 
 
4. „МГА Инвест“ЕООД, с вх.№ 184/13.12.2018 г. 
 
ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 
 
За участие в обособената позиция са подадени 5 оферти от: 
1.„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД, с вх.№ 179/13.12.2018 г. В обединението участват 
следните членове: „Красстрой“ООД, „АТ Инженеринг 2000“ООД. 
 
2.„СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД, с вх.№180/13.12.2018г. В обединението 
участват следните членове: „Растер – Юг“ООД, „Парсек Груп“ЕООД, „Престиж 
Бизнес“ООД.     
 
3.„Е.М.И“ДЗЗД, с вх.№181/13.12.2018 г.В обединението участват членовете„Еко 
Строй Проект“ЕООД, „Инфраконструкт“ООД, „МегаХидрострой“ЕООД. 
                   
4.„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД, с вх.№ 183/13.12.2018 г. 
 
5.„МГА Инвест“ЕООД, с вх.№ 184/13.12.2018 г. 
 
Още на първото заседание по процедурата е установено, че офертата на  

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД  по обособена позиция №3, 
съдържа техническо предложение, което не е подписано, във връзка с което 
комисията предлага на основание чл.107, т.2, буква „а“от ЗОП, участникът да 



бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по съответната 
обособена позиция, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 
 
При прегледа на съответствието с изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор е установено несъответствие по отношение на следните 
участници: 
 
І „МГА ИНВЕСТ“ЕООД. 
 
Участникът е представил оферта която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката по Обособена позиция №2. 

1.Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото 

и финансовото му състояние, залегнал в раздел ІІ, „Специфични изисквания 

(Критерии за подбор)“,подраздел ІІ „Изиквания към икономическото и 

финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от документацията, а 

именно: 
„6.2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили 

финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 

двойния размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, 

за която кандидатства. 

6.3. В случай че участникът е подал оферта по две обособени позиции, 

изискването за минимален оборот се отнася за сумарния размер на 

прогнозните стойности на двете обособени позиции.     

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от 

строителство, включително изпълнение или проектиране и изпълнение на 

строителство“. 

За да отговори на това изискване участникът следва през последните три 

приключили финансови години, поради участието му в процедурата за две 

позиции Обосоена позиция №2 и Обособена позиция №3, да е реализирал 



минимален оборот съгласно т.6.3 в размер на 8 000 000 (осем милиона) лева, 

което представлява  сумарния размер  на прогнозните стойности по двете 

позиции (за всяка позиция участникът следва да е реализирал минимален оборот 

общо за трите финансови години: 2015г., 2016г. и 2017 г.  от по 4 000 000 

(четири милиона) лева. 

В част ІV на Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал за 2015 г. – 156 000 лева, за 2016 г. – 209 000 лева, за 

2017 г. – 2 577 580 лева, като общата стойност за трите отчетни години е в 

размер на 2 942 580 (два милиона, деветстотин четирдесет и две хиляди, 

петстотин и осемдесет) лева. 

От представените от участника допълнителни документи  - копия на Баланс и 

Отчет за приходи и разходи за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. е видно, че общата сума 

е същата като декларираната в ЕЕДОП -  в общ размер 2 942 580 (два милиона, 

деветстотин четирдесет и две хиляди, петстотин и осемдесет) лева, който оборот 

е по-малък от определения в т.6.2  - реализиран минимален оборот в сферата 

попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключени 

финансови години да бъде двойния размер на прогнозната стойност, или сумата 

от 4 000 000 (четири милиона ) лева. 

Комисията  установи, че декларирания оборот за 2017 г. и записания в 

представеното от участника копие на Отчет за приходи и разходи за 2017 г., не 

отговаря на заверения отчет за 2017 г. от дипломирания експерт счетоводител и 

представен за вписване в Търговския регистър. В копието представено от 

участника в поле „Б.Приходи“, т.1 Нетни приходи от продажби е записана 

сумата    2 577 580 лева, а във внесения  отчет за вписване в Търговския 

регистър, в същото поле е записана сумата 1 830 000 лева. Комисията прие 

решение да не изисква разяснения от участника за различията в двата 

документа, тъй като  и в двата случая това няма да повлияе върху изпълнението 

на изискването за минимален оборот от страна на участника. 

2.Комисията установи, че участникът отново е представил  ЕЕДОП на 

подизпълнителя „Инжпроект“ООД, неподписан от лицата, които го 

представляват, както и представените 2 броя  ЕЕДОП  на арх.Камен Кръстев и 

инж. Милен Маринов, декларирани от подизпълнителя „Инжпроект“ООД в част 

ІІ, р.В, „използване капацитета на други субекти“`и описани в част ІV, раздел 



„В“ , неподписани от посочените лица. 

3. Комисията установи, че към допълнителните документи  е приложена 

декларация обр.№3, с която участникът декларира, че срокът на валидност на 

офертата е 6 (шест) месеца включително, считано от датата определена за краен 

срок за получаване на оферти. Комисията не е изисквала представяне  на такъв 

документ  от участника с  Протокол №1. Тази информация се преценява при 

разглеждане на техническото предложение, а не за личното състояние на 

участника.  

 
С оглед на горното Комисията счита, че на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП 

офертата на участника „МГА ИНВЕСТ“ЕООД  не следва да бъде допусната до 

разглеждане на техническото предложение и до оценяване, а на основание 

чл.107,т.1 и т.2, б. „а“от ЗОП, участникът „МГА ИНВЕСТ“ЕООД  следва да 

бъде отстранен от процедурата по възлагане на обществената поръчка по 

Обособена позиция №2. 

 

ІІ „МГА ИНВЕСТ“ЕООД. 
 
Участникът е представил оферта която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката по Обособена позиция №3. 
 
1. Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото 

и финансовото му състояние, залегнал в раздел ІІ, „Специфични изисквания 

(Критерии за подбор)“, подраздел ІІ „Изиквания към икономическото и 

финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от документацията, а 

именно: 
„6.2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили 

финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 



двойния размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, 

за която кандидатства. 

6.3. В случай че участникът е подал оферта по две обособени позиции, 

изискването за минимален оборот се отнася за сумарния размер на 

прогнозните стойности на двете обособени позиции.     

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от 

строителство, включително изпълнение или проектиране и изпълнение на 

строителство“. 

За да отговори на това изискване участникът следва през последните три 

приключили финансови години, поради участието му в процедурата за две 

позиции Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3, да е реализирал 

минимален оборот съгласно т.6.3 в размер на 8 000 000 (осем милиона) лева, 

което представлява  сумарния размер  на прогнозните стойности по двете 

позиции (за всяка позиция участникът следва да е реализирал минимален оборот 

общо за трите финансови години: 2015г., 2016г. и 2017 г.  от по 4 000 000 

(четири милиона) лева. 

В част ІV на Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал за 2015 г. – 156 000 лева, за 2016 г. – 209 000 лева, за 

2017 г. – 2 577 580 лева, като общата стойност за трите отчетни години е в 

размер на 2 942 580 (два милиона, деветстотин четирдесет и две хиляди, 

петстотин и осемдесет) лева. 

От представените от участника допълнително документи  - копия на Баланс и 

Отчет за приходи и разходи за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. е видно, че общата сума 

е същата като декларираната в ЕЕДОП в общ размер 2 942 580 (два милиона, 

деветстотин четирдесет и две хиляди, петстотин и осемдесет) лева, който оборот 

е по-малък от определения в т.6.2  - реализиран минимален оборот в сферата 

попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключени 

финансови години да бъде двойния размер на прогнозната стойност, или сумата 

от 4 000 000 (четири милиона ) лева. 

Комисията  установи, че декларирания оборот за 2017 г. и записания в 

представеното от участника копие на Отчет за приходи и разходи за 2017 г., не 

отговаря на заверения отчет за 2017 г. от дипломирания експерт счетоводител и 



представен за вписване в Търговския регистър. В копието представено от 

участника в поле „Б.Приходи“, т.1 Нетни приходи от продажби е записана 

сумата 2 577 580 лева, а във внесения  отчет за вписване в Търговския регистър, 

в същото поле е записана сумата 1 830 000 лева. Комисията прие решение да не 

иска разяснения от участника за различията в двата документа, тъй като  и в 

двата случая, това няма да повлияе върху промяна на резултата относно 

изискването  за минимален оборот от страна на участника. 

2.Комисията установи, че участникът отново е представил  ЕЕДОП на 

подизпълнителя „Инжпроект“ООД, неподписан от лицата, които го 

представляват, както и представените 2 броя  ЕЕДОП  на арх.Камен Кръстев и 

инж. Милен Маринов, декларирани от подизпълнителя „Инжпроект“ООД в част 

ІІ, р.В, „използване капацитета на други субекти“`и описани в част ІV, раздел 

„В“ , неподписани от посочените лица. 

3.Комисията установи, че към допълнителните документи  е приложена 

декларация обр.№3, с която участникът декларира, че срокът на валидност на 

офертата е 6 (шест) месеца включително, считано от датата определена за краен 

срок за получаване на оферти. Комисията не е изисквала представяне  на такъв 

документ от участника с  Протокол №1. Тази информация се преценява при 

разглеждане на техническото предложение, а не за личното състояние на 

участника.  

 
С оглед на горното Комисията счита, че на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП 

офертата на участника „МГА ИНВЕСТ“ЕООД  не следва да бъде допусната до 

разглеждане на техническото предложение и до оценяване, а на основание 

чл.107,т.1 и т.2, б. „а“от ЗОП, участникът „МГА ИНВЕСТ“ЕООД  следва да 

бъде отстранен от процедурата по възлагане на обществената поръчка по 

Обособена позиция №3. 

ІІІ. „Е.М.И.“ДЗЗД. 
 
В законоустановения срок (до 29.01.2019 г.включително) в деловодството на 

възложителя не са постъпили документи от участника „Е.М.И.“ДЗЗД, 

допълващи подадената от него оферта по Обособена позиция №2  и Обособена 



позиция  №3, поради което комисията предлага участникът да бъде отстранен от 

участие в процедурата на основание чл. 107, т.1 и т. 2,б. „а“ от ЗОП, със 

следните мотиви: 

1.Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката: 

Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото 

и финансовото му състояние, залегнал в раздел ІІ, „Специфични изисквания 

(Критерии за подбор), подраздел ІІ „Изиквания към икономическото и 

финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от документацията, а 

именно: 
„6.2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили 

финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 

двойния размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, 

за която кандидатства. 

6.3. В случай че участникът е подал оферта по две обособени позиции, 

изискването за минимален оборот се отнася за сумарния размер на 

прогнозните стойности на двете обособени позиции.     

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от 

строителство, включително изпълнение или проектиране и изпълнение на 

строителство“. 

За да отговори на това изискване участникът следва през последните три 

приключили финансови години да е реализирал минимален оборот съгласно 

т.6.3, който е сумарния размер  на прогнозните стойности по двете позиции. 

В част ІV, „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово 

състояние“на ЕЕДОП  са посочени конкретни годишни обороти в стопанската 

област, обхваната от поръчката за изисквания брой финансови години обороти в 

приложения  ЕЕДОП за участие в Обособена позиция  № 2: за 2017 г. – 554 000 



(петстотин петдесет и четири хиляди) лева; за 2016 г. – 179 000 (сто седемдесет 

и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 4.703.000 (четири милиона, седемстотин и три 

хиляди) лева, или общата стойност е в размер на 5.436.000 (пет 

милиона,четиристотин тридесет и шест хиляди) лева. В приложения ЕЕДОП за 

участие в Обособена позиция №3 са посочени същите стойности на 

реализираните през последните три приключени финансови години оборот: 

за 2017 г. – 554 000 (петстотин петдесет и четири хиляди) лева; за 2016 г. – 

179 000 (сто седемдесет и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 4.703.000 (четири 

милиона седемстотин и три хиляди) лева, или общата стойност е в размер на 

5.436.000 (пет милиона, четиристотин тридесет и шест хиляди) лева. Посочената  

информация сочи, че минималния оборот за двете позиции, за които е подал 

оферта участникът е в общ размер на 5 436 000 (пет милиона, четиристотин 

тридесет и шест хиляди) лева, което не  съответства на изискването на 

Възложителя, съгласно т.6.3 посочена по-горе, при участие за две позиции, 

участникът да е реализирал оборот от 8 000 000 (осем милиона) лева. 

2.Комисията не можа да  установи дали участникът отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в 

т. 7.1, подраздел Втори, от раздел Втори  на документацията, а именно: 

„ Участникът трябва  да притежава валидна застраховка за „Професионална 

отговорност”, с покритие съответстващо на обема и характера на 

поръчката за строежи трета категория, съгласно Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или 

съответен валиден еквивалентен документ. “  

Предвид обема и характера на конкретната поръчка, за да отговори на това 

изискване участникът следва да разполага с валидни застраховки за 

„Професионална отговорност” за дейността „строителство“ с минимална 

застрахователна сума 200 000 лв. и за дейността „проектиране“ с минимална 

застрахователна сума 100 000 лв. В случаите, в които участникът е обединение и 

дейностите по строителство и проектиране са разпределени между различни 

лица, това лице, което ще изпълнява съответната дейност, трябва да е 

застраховало професионалната си отговорност за нея. 

В ЕЕДОП на „Е.М.И.“ДЗЗД, е посочена застрахователна сума  за риска 

„професионална отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за 



какво е застраховката - за проектиране или за строителство, за кой от членовете 

на сдружението е полицата; не е посочен срок на валидност, не е посочен кой е 

застрахователя. В договора за учредяване на сдружението, участниците „Еко 

Строй Проект“ЕООД е определен да отговаря за дейност „строителство“, „Мега 

Хидрострой“ООД е определен да отговаря за набавянето и доставката на 

технологичното оборудване, стоки, продукти и материали, което ще обезпечава 

за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка, а 

участникът „Инфраконструкт“ООД  ще отговаря за дейности по проектиране и 

авторски надзор. 

В ЕЕДОП на „Еко Строй Проект“ ЕООД е посочена застрахователна сума  за 

риска „професионална отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става 

ясно обаче за какво е застраховката - за проектиране или за строителство, не е 

посочен срок на  валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Мега Хидрострой “ООД е посочена застрахователна сума  за 

риска „професионална отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става 

ясно  за какво е застраховката - за проектиране или за строителство, не е 

посочен срок на валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Инфраконструкт“ООД е посочена застрахователна сума за риска 

„професионална отговорност“ от 100 000 (сто  хиляди) лева. Не става ясно  за 

какво е застраховката - за проектиране или за строителство, не е посочен срок 

на валидност, не е посочено името на застрахователя.  

3. В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 

за екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът е отбелязал  с ,,[Х] Да“, 

че ще може да представи  сертификати за съответствие със стандартите за 

осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на 

околната среда., т.е. липсва информация  позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т. 8.3 от подраздел ІІІ  на 

документацията, а именно: 



„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ 

строително-монтажни работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, ши еквивалентен, с обхват, включващ 

строително- монтажни работи, или еквивалентни мерки за опазване на 

околната среда; 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ 

инвестиционно проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството“. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представени  от „Еко Строй Проект“ЕООД, 

„МегаХидрострой“ЕООД и „Инфраконструкт“ООД -  членове  на обединението, 

които ще изпълняват първите двама дейност „строителство“, третият  дейност 

„проектиране и авторски надзор“ , са отбелязали  с ,,[Х] Да“, че ще може да 

представят  сертификати за съответствие със стандартите за осигуряване на 

качеството и за екологично управление, но не са посочили  информация за 

номерата на сертификатите, техния обхват, срок на валидност и наименованието 

на сертифициращите организации, нито за наличие на еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 
При преглед на представените документи, Комисията неоткри приложени 

Сертификати, доказващи съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника.Съответствието с този критерий за 

подбор трябва да се докаже от всеки член на обединението, за който е 

предвидено да извършва дейност по строителство, защото е свързано с 

изискване към качеството при изпълнението на дейността по строителство и 

инвестиционното проектиране, за което е необходимо всички членове на 

обединението, които ще изпълняват тези дейности, да са въвели исканите 

системи за управление на процесите. 

4. Участникът не  е представил информация, позволяваща на комисията да 

установи, че отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 



професионалните възможности на участниците, залегнал в т. 8.1.и т.8.2.  от 

Подраздел Трети, Раздел ІІІ  на документацията, а именно: 
 8.1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на 

минимум 2 (два) обекта, идентична или сходна с предмета и обема на 

обособената позиция, за която се подава оферта.  

Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира извършване на ново 

строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на 

съществуващи сгради трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ 

от ЗУТ. 

Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и 

подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. 

8.2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност 

(проектиране), идентична или сходна с предмета и обема на обособената 

позиция, за която се подава оферта.  

Под „ дейност (проектиране), идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен 

проект за извършване на ново строителство и/или 

преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуващи сгради трета 

категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ“. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство 

представено от „Еко Строй Проект“ЕООД на Многофункционална сграда  с 

подземни гаражи в УПИ V, кв.120, м.Красно село – плавателен канал, по плана 

на град София. Посочва, че сградата е Трета категория, съгласно разрешението 

за строеж с РЗП 8 000 кв.м.Описани са различни  дейности по  изпълнението и 

получателя на услугата „Тим Технолоджи“ЕООД.  Липсва информация за това 

дали е съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа. От 



описанието на обекта е видно, че е възложен от „Тим Технолоджи“ЕООД, с 

посочване в ЕЕДОП, че информацията не е достъпна. Независимо от това 

Комисията извърши проверка на налична общодостъпна информация за 

изследване на категорията на обекта и установи, че същите ремонтни дейности с 

посочени квадратури са извършени от „Инвест Билд 2010“ЕООД като 

подизпълнител  в периода 28.02.2017 г. – 15.06.2017 г., а изпълнител на обекта е 

бил „Тим Технолоджи“ЕООД. Комисията не откри информация за участието на 

„Еко Строй Проект“ЕООД в строителството на този обект. 

Относно категорията на обекта  комисията не може да установи от публично 

достъпните данни, че обектът  е жилищна сграда - високо застрояване, 

съответно не може да направи извод, че декларираният от участника опит 

отговаря на изискванията на възложителя. 

За да бъде категоризирана една жилищна сграда като трета категория, съгласно 

чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, тя трябва да бъде с високо застрояване, т.е. 

над 15 метра (чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗУТ). 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство 

представено от „Мега Хидрострой“ООД за извършени СМР  при изпълнение на 

проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище 

„Светлина“ с.Душанци, няма информация за категорията на обектите съгласно 

чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ.  

Липсва информация за това дали е съставен и подписан акт/протокол за 

предаване на строежа. От описанието на обекта е видно, че е възложен от 

„Хидростроителство“ООД, с посочване в ЕЕДОП, че информацията не е 

достъпна. Не е посочена категорията на сградите. Независимо от това 

Комисията извърши проверка на налична общодостъпна информация в сайта на 

Община - гр.Пирдоп за изследване на категорията на обектите и установи, че 

същите строителни дейности по проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ 

гр. Пирдоп и читалище „Светлина“ с.Душанци, по проведена открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка и техническо предложение, е подписан 

договор с ДЗЗД „Пирдоп 2014“ на 13.12.2014 г.№ Д-74/13.12.2014 г. Срокът за 

изпълнение е бил 180 (сто и осемдесет календарни дни) и най-късно 15.07.2015 

г. е следвало да приключи..Стойността на СМР по този договор е възлизала на 

1 627 413.46 лв (същата стойност е посочена в ЕЕДОП на „Е.М.И.“ДЗЗД и 



ЕЕДОП на „Мега Хидрострой“ООД). Прегледът на техническите документи за 

двете сгради, комисията установи, че РЗП на сградата на читалище „Напредък“ 

е 2927 кв.м., а на Читалище „Светлина“ 830.31 кв.м.Съгласно чл.137, ал.1, т.3, 

б.“в“ от ЗУТ, трета категория е обществена сграда  с РЗП над 5000 кв.м., или с 

места от 200 до  1000 бр.Видно от горното, сградите не попадат в трета 

категория, съгласно изискванията на възложителя. 

За обект представен от „Инфраконструкт“ООД е за изготвяне на Технически 

проект на обект „Енергоефективна реконструкция на сградата на „МБАЛ 

Червен Бряг“, гр.Червен бряг, ул.“Яне Сандански“№61, РЗП 10159.38 кв.м., 

период на изпълнение 07.08.2018 - 22.10.2018 г.Няма информация за получателя 

на услугата. Посочено е, че тази информация не е достъпна. Независимо от това 

Комисията извърши проверка на налична общодостъпна информация в сайта на 

Община – гр.Червен бряг за изследване на обекта и установи, че като 

възложител, Община – гр.Червен бряг, на 21.06.2018 г. след класиране на 

участници и определяне на изпълнител е сключила договор  след проведена 

процедура  за обществена поръчка, с предмет: “Изпълнение на инженеринг 

(работно проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) за обект 

Енергоефективна реконструкция на сградата на „МБАЛ Червен бряг“ЕООД, 

гр.Червен бряг с „ВИА ИНТЕЛЕГО“ООД,  със срок на изпълнение 30 (тридесет) 

календарни дни. Комисята не откри информация за участието на 

„Инфраконструкт“ООД в изготвянето на проектирането на обекта.  
5. Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите 
документи, свързани със съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние, не се съдържа декларация за липса на специфичните 
национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 19 от документацията, 
а именно: 
-Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността 
и против стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 
219-252 и чл. 254а-260 от НК. 
-Нарушения на трудовото законодателство, а именно:  

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила 
наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в 
областта на трудовото право – чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 
и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;   



- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила 
наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.  
-Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 
-Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, 
произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество.  
-Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), 
произтичащи от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
В документацията (стр. 18) е указано, че участникът трябва да декларира 
липсата на посочените обстоятелства в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични 
национални основания за изключване“ от ЕЕДОП.  
С оглед на горното Комисията счита, че на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП 
офертата на участника „Е.М.И.“ДЗЗД не следва да бъде допусната до 
разглеждане на техническото предложение и до оценяване, а на основание 
чл.107,т.1 и т.2, б. „а“от ЗОП, участникът „Е.М.И.“ДЗЗД следва да бъде 
отстранен от процедурата по възлагане на обществената поръчка за участие по 
Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3. 
 
Съгласно описаните в приложените  протоколи констатации, комисията 
предлага на възложителя да допусне до етапа на разглеждане на техническите 
предложения офертите на участници по разглежданите обособени позиции, 
които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 
както следва: 
 
1. „КРАССТРОЙ“ООД участник в процедурата  по Обособена позиция  №1. 
2. „ОБЩЕЖИТИЯ“2019 ДЗЗД, участник в процедурата по Обособена позиция  
№2.  
3. „ОБЩЕЖИТИЯ“2019 ДЗЗД, участник в процедурата по   Обособена позиция  
№3. 
4. „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД участник в процедурата  по Обособена позиция  
№3. 



5.„ИРЕЛ СТРОЙ  ЕНД  ПРОДЖЕКТ“ЕООД, участник в процедурата по 
Обособена позиция №2. 
 
При прегледа на техническите предложения на посочените участници, 
комисията провери съответствието им със специфичните условия поставени от 
възложителя към подготовката и съдържението на офертите. Въз основа на 
резултатите от извършената проверка за съответствието на техническите 
предложения, съдържащи се в разглежданите оферти със специфичните условия 
поставени от възложителя към подготовката и съдържанието на офертите, 
комисията взе следните решения: 
Предлага на възложителя от процедурата да бъде отстранен следния участник: 
 
„СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД – от участие по обособена позиция №3, на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като отклоненията 
от условията се изразяват в следното: 
Не е изпълнено изричното изискване на Възложителя, заложено в част І, р. 
„Общи условия“, т.7 на документацията, преди подаване на оферта да се 
извърши задължителен оглед в обектите, попадащи в Обособена позиция №3 за 
която участва. 
Специфичното условие, чието спазване според Комисията следва да се провери 
на етап разглеждане на техническите предложения, е изричното изискване на 
възложителя за извършване на задължителен оглед в обектите, преди подаване 
на офертата. 
На стр.7 от документацията се казва: „Преди да подаде оферта всеки участник 
в процедурата, трябва да извърши оглед на всички обекти, включени в обхвата 
на обособената позиция/позиции за която/които кандидатства, които 
представляват общежития и столове.  .....В останалите случаи огледът е 
необходим, доколкото подаването на адекватна оферта, изисква участникът 
да се е запознал с особеностите на обекта. 
Извършването на огледа ще се осъществява с протокол за оглед, подписаен от 
представител на заинтересованото лице и домакина на общежитието/стола, 
във връзка с което, представителите на заинтересованите лица, извършващи 
огледи на обектите, ако не са законни представители на заинтересованите 
лица, следва да носят документ отразяващ представителната им власт – 
пълномощно в обикновена писмена форма.  
Всяко извършило оглед лице, следва да изисква от служителя на 
дружеството,организирало огледа, да му бъде даден оригинален екземпляр от 



протокола за оглед, за да може при необходимост да докаже факта на 
неговото извършване“. 
След като въвежда по цитирания начин задължението за извършване на оглед на 
всички обекти в обособената позиция, за която се подава оферта, възложителят 
доразвива концепцията си за задължителния оглед по следния начин: 
На стр.67 от документацията е описано съдържанието на техническото 
предложение, като под т.15 е записано следното:  
„15. Декларираме, че при изготвянето на офертата сме извършили оглед на 
всички посочени от възложителя обекти, включени в обхвата на обособената 
позиция, запознати сме със състоянието им, специфичните им особености, и с 
обема на необходимите СМР“. 
Както вече бе посочено в Протокол №1 от работата на комисията, публикуван в 
профила на купувача на възложителя на 22.01.2019 г., Комисията приема, че 
развитото по описания начин в документацията изискване налага извода, че 
всеки участник трябва да извърши оглед на всички обекти, включени в обхвата 
на обособената позиция/обособените позиции, за която/които кандидатства, 
като ако участникът не извърши оглед дори само в един от обектите в 
обособената позиция, то офертата му не би отговаряла на изискванията на 
Възложителя, тъй като ще е подадена без да е спазено условието за оглед. 
В тази връзка в посочения Протокол №1 от работата на комисията, е отразено 
взетото от комисията решение, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП да се 
извърши проверка доколко декларираният от участниците в техническото 
предложение оглед е действително извършен, въз основа на събрана 
информация при следната последователност: 

- от управителите на клонове, чиито сгради са обект на интервенция по 
поръчката, да се изискат  копия от дневниците за извършени огледи; 

- от всички участници, които не са записани в дневниците, да се изискат 
доказателства, че действително са извършили оглед; 

- получените доказателства да се проверят, като се изискат  становища от 
управителите на клонове. 

В съответствие с горните решения проверка е извършена общо за всички обекти, 
като от разглежданите в настоящия протокол оферти на участниците по 
обособени позиции №1, №2 и №3 е констатирано неизпълнение на условието на 
Възложителя от участника  „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД, с оферта подадена за 
участие по Обособена позиция №3. 



Трета обособена позиция предвижда оглед в обекти (студентски общежития и 
столове), управлявани от клоновете на „Студентски столове и общежития“ЕАД, 
находящи се в град София, град Пловдив и град Хасково. 
Комисията разполага с изпратените на 12.11.2018 г. указания от Възложителя с 
приложени образци на протокол и ведомост до длъжностните лица във всички 
клонове, с които подробно е разяснено процедурата при извършване на огледи 
от заинтересовани лица, потенциални участници в процедурата по ЗОП. 
Извършването на огледа трябва да се удостоверява с протокол за оглед, 
подписан от представител на заинтересованото лице и управителя на клона.В 
документацията на процедурата (част І, р. „Общи условия“, т.7) 
заинтересованите лица са уведомени, че следва да уговарят подходящ ден и час 
за извършване на огледа с управителя на клона.  
В представените от управителите оригинали на дневник за извършени огледи, не 
е отразено представител на участника „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД  или 
представител на „Парсек груп“ЕООД да е извършил оглед на обектите, 
попадащи в обособената позиция. Същият участник  е уведомен от комисията с 
решението си, залегнало в Протокол №1 да представи доказателства, че е 
извършил оглед на обектите, включени в обхвата на Обособена позиция №3. 
Прегледът на представената от посочения участник оферта е установено, че в 
нея не се съдържат протоколи за оглед,  удостоверяващи, че участникът е 
извършил изисквания от възложителя оглед на обектите, включени в обхвата на 
трета обособена позиция, за която е подал офертата. Прегледът на  дневниците 
за извършени огледи не дава основание на комисията да се усъмни в начина на 
тяхното водене от страна на управителите на клонове. В дневниците издадени от 
длъжностното лице за обектите, находящи се в гр.София – Студентско 
общежитие бл.№19, Студентско общежитие бл.№58 и ЦУ – блок №5, са 
отразени по 5 огледа от участници. В дневниците издадени от управителя на 
клон Пловдив, за обекти: Студентско общежитие „Д.Благоев“, Студентско 
общежитие „Чайка-1“, Студентско общежитие „Чайка-2“, Студентско 
общежитие  „Чайка-3“, Студентски стол №1 и Студентски стол №6, са отразени 
по 4 огледа от участници. В дневниците издадени от управителя на клон 
Хасково – Студентски стол, Студентско общежитие - блок №3 и Студентско 
общежитие блок №1 са отразени по 5 огледа от участници. Участникът 
„СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД и/или „Парсек груп“ЕООД не е записан в 
дневниците, че е извършил оглед на посочените обекти. 



В т.15 на техническото предложение участникът е декларирал, че при 
изготвянето на офертата е извършил оглед на всички посочени от възложителя 
обекти, включени в обхвата на обособената позиция, че е запознат  със 
състоянието им, специфичните им особености и с обема на необходимите 
СМР.Комисията установи, че същият участник заедно с допълнително 
представените документи, изисквани с Протокол №1,  е представил и 4 броя 
декларации:    

1. Декларация, подписана от управителя на „Парсек груп“ЕООД, с която 
декларира, че на 03.12.2018 г. е извършил  оглед на обектите, находящи се 
в град София; 

2. Декларация, подписана от управителя на „Парсек груп“ЕООД, с която 
декларира, че на 04.12.2018 г. е извършил  оглед на обектите, находящи се 
в град Пловдив; 

3. Декларация, подписана от управителя на „Парсек груп“ЕООД, с която 
декларира, че на 05.12.2018 г. е извършил  оглед на обектите, находящи се 
в град Хасково; 

4. Декларация, подписана от представляващия „Скаптопара Билд“ДЗЗД, с 
която декларира, че на датите 03.12.2018 г. , 04 .12.2018 г. и 05.12.2018 г. 
са извършени  огледи  на обектите, находящи се в гр. София, гр.Пловдив и 
гр.Хасково.  

В декларацията е направено уточнение, че при извършване на огледите от 
представителя на „Парсек груп“ЕООД  г-н Бончо Бонев,  длъжностните лица от 
страна на възложителя, не са му предоставили „ декларация и/или двустанен 
протокол за оглед“ и поради тази причина не представят документи 
доказващи, че упълномощените лица да представляват Възложителя, са се 
подписали по време на извършване на огледите.   
След получаване на декларациите, Комисията извърши проверка, относно 
твърдяните обстоятелства от страна  на участника, като изпрати запитване до 
управителите на клоновете в които са посочените обекти. Управителят  на клон 
в гр.Хасково и на клон в гр.Пловдив, както и определеното длъжностно лице в 
гр.София, потвърдиха, че представители на участника „Скаптопара Билд“ДЗЗД и 
представител на „Парсек Груп“ЕООД, не са посещавали обектите за извършване 
на огледи. Изпратените дневници в които са записани датите, наименование на 
заинтерсованото лице, трите имена на лицето, извършило оглед, подпис на 
същото лицето, трите имена на длъжностното лице, представител на 
възложителя, неговата длъжност и подпис, липсват данни за представител на 



„Парсек груп“ЕООД да е посещавал обектите в посочените градове за 
извършване на огледи.В документацията е записано: „ Всяко извършило оглед 
лице следва да изисква от служителя на дружеството, организирало огледа, да 
му бъде даден оригинален екземпляр от протокола за оглед, за да може при 
необходимост да докаже факта на неговото извършване“. Това е документът, 
който съгласно документацията е предвидено участникът да получи по време на 
огледа  -  така възложителят е създал механизъм за контрол от страна на 
заинтересованите лица върху процеса на отразяване на извършения оглед от 
управителите на клонове в дневниците.Документацията ги информира, че 
огледът следва да се отрази в протокол, а единият от тези протоколи е за 
извършилото огледа лице. Непредставянето на протокол за извършен оглед в 
нито един от обектите, включени в обособената позиция, означава за комисията, 
че участникът не разполага с такъв. На отправеното искане от комисията за 
становище до управителите на клонове, същите категорично отрекоха 
твърденията посочени в декларациите на участника, тъй като на посочените дати 
има извършени огледи от други участници, на които са издадени протоколи за 
оглед. На 03.12.2018 г. в клон – Пловдив е извършен оглед от участника 
„Общежития 2019“ДЗЗД, а на 04.12.2018 г. е извършен оглед от участника „Ирел 
Строй Енд Проджект“ЕООД, които са вписани в дневниците и на които са 
издадени протоколи.  На 04.12.2018 г. в клона в гр.Хасково е извършен оглед на 
обектите от „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД, на когото отново е издаден 
протокол и е записан в дневниците. 
 Липсата на документи, отразяващи извършен от представител на участник 
„СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД или представител на „Парсек груп“ЕООД оглед в 
сградите на клоновете в гр.София, гр.Пловдив и гр.Хасково, е основание на 
комисията да приеме, че такъв не е извършван, което означава, че представената 
оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Въз основа на резултатите от извършената проверка за съответствето на 
техническите предложения, съдържащи се в разглежданите оферти, със 
специфичните условия, поставени от възложителя към подготовката и 
съдържанието на офертите, комисията взе следното  решение: 
Предлага на Възложителя, от процедурата да бъде отстранен участникът 
„СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД – от участие по обособена позиция №3, на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като отклоненията 
от условията се изразяват в следното: 



Не е изпълнено изричното изискване на Възложителя, заложено в част І, р. 
„Общи условия“, т.7 на документацията, преди подаване на оферта да се 
извърши задължителен оглед в обектите, попадащи в Обособена позиция №3 за 
която участва. 
 
Оценката на техническите предложения, съдържащи се в офертите подадени по 
обособени позиции №1, №2 и №3, които отговарят на изискванията на 
възложителя, показа следното: 
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 
 
Прегледът на техническото предложение на „КРАССТРОЙ“ООД, по първа 

обособена позиция, показа следното: 

Подпоказател Т1: експертна оценка на комисията по отношение 

„Организацията на персонала на който са възложени дейности по 

проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на предмета 

на обществената поръчка“. 

І. ЕТАП – Проектиране: 

Дейност № 1 - сформиране на 
екип от проектанти за 
изготвяне на техническите 
проекти за обекта и 
определяне на конкретните 
им ангажименти 

Определен е екип с конкретни задължения за 
всеки проектант. В екипа от проектанти са 
предвидени експерти, които да работят по 
всички части на проекта.Ясно са 
регламентирани взаимоотношенията  в екипа,  
гарантиращо доброто изпълнение на поетите 
задачи. 

Дейност № 2 -  извършване 
на подробни проучвания на 
спецификата на обекта и 
налична документация 

Описани са подробно действията, които ще се 
предприемат в хода на подробните проучвания - 
преглед на наличната документация, 
технически паспорти, обследвания за енергийна 
ефективност, задание за проектиране и други и 
дефиниране на задачите, сроковете и 
взаимовръзката на всяка специалност. 

Дейност № 3 - изпълнение на 
проектирането и комуникация 

Изброено е подробно съдържанието на 
проектите по всички части като чертежи, 
изчисления, записки, детайли при 
необходимост, предвиждани материали и 
технология за изпълнение, изисквания към тях. 
Описани са 



 предложенията за комуникация и срещи - 
вътрешни в екипа и външни с възложителя и 
документите, свързани с тях. Предложени са 
методи и организация за осъществяване на 
контрол по време на проектирането и 
отстраняване на допуснати нередности.  

Дейност №4 - съгласуване и 
одобряване на проектната 
документация и отстраняване 
на нередности 

Организацията на дейностите по съгласуване и 
одобряване на проектната документация не е 
описана подробно. В действията на участника 
за отстраняване на направени забележки и 
неточности, проектантският екип ще отговаря 
занавременното им отстраняване.Ръководителят 
на екипа ще следи за качественото изпълнение 
и ще има задача да информира и координира 
всички експерти по време на съгласувателния 
етап. 

Дейност № 5 - организация 
при осъществяване на 
авторски надзор на обекта. 

Описани са всички случаи, в които е 
задължително присъствието на проектанта за 
осъществяване на авторски надзор и 
подписване на съответните актове и протоколи 
по време на строителството. Описани са и 
вариантите за упражняване на надзор извън 
задължителните за изпълнение на строежа в 
пълен обем и в съответствие с изискванията на 
възложителя, проекта и измененията, наложили 
се при строителството, както и отчитане на 
авторския надзор.Екипът за изпълнение 
(провеждане) на авторскиш надзор ще бъде 
съставен от експертите, изготвили проектната 
документация притежаващи богат 
професионален опит в областта на 
инвестиционното проектиране и упражняването 
на авторски надзор по време на строителството 
на обекти. 
 

 
П. Етан - строителство: 
Дейност № 6 - подготовка за 
започване на СМР на обекта. 

Подготовката за започване на СМР на обекта е 
разделена на документална и същинска. Описани 
са необходимите документи за разкриване на 
строителната площадка, основните дейности по 
подготовката й на място, мерките за безопасност 
и здраве, изготвяне на План за управление на 
отпадъците, материално осигуряване на 
началото на строителните дейности. 

Дейност № 7 - организация на 
персонала и ресурсите за 
извършване на СМР в г.ч. 

Описана е технологичната последователност на 
основните строително-монтажни дейности, 
която оказва влияние на организацията на 
персонала за изпълнение на строежа, 
включително възможността за застъпването им и 



увеличаване на броя на работниците за спазване 
на срока за завършване на обектитеВъвеждане на 
допълнително работно време.Обърнато е 
внимание на комуникацията с възложителя и 
организационни мерки на персонала. Подробно 
са описани процесите при осигуряване на 
материални ресурси – доставка,съхранение, 
извозване на строителните отпадъци. Описани са 
организационните мерки за повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката. 

- осигуряване на човешките 
ресурси, определяне на 
конкретните ангажименти 
на експертите по отделните 
части и комуникация; 

Разписани са мерките и механизмите по 
организация на екипа от експерти за изпълнение 
на СМР, определени са конкретните задачи и 
отговорности на всеки един от ключовите 
експерти – ръководител екип, специалист по 
контрол на качеството и специалист по ЗБУТ. 
Концепцията за организация на персонала е за 
разпределение по експерти на ниво отделна 
задача. 

 

 Определен е дневен часови график на работното 
време на обектите. Подробно са описани 
видовете и начина на комуникация в процеса на 
строителството и участниците в нея. 

- осигуряване на 
материални ресурси - стр. 
материали, продукти и др.; 

Описана е подробно организацията на 
снабдяването с материали, избор на доставчици, 
доставка и приемане на строителните материали, 
проверка на качеството им и на съответствието 
им с изискванията на проекта и техническите 
спецификации. За всички материали ще бъдат 
изисквани документи, доказващи съответствието 
им с нормативните документи. 

- осигуряване на строителна 
и малка механизация, ръчни 
инструменти; Дадена е организацията по осигуряване и 

снабдяване на обекта с необходимата строителна 
механизация. Осигурено е при нужда 
пренасочване на механизация от други обекти за 
осигуряване на непрекъснатост на процесите, 
следене придвижването й и времетраенето на 
работа. Описано е основного оборудване за 
работа на обекта, включително малка и ръчна 
механизация и ръчни инструменти. 



- организация на дейностите 
но контрол на качеството на 
СМР и влаганите материали 

Участникът разполага с въведена система за 
управление на качеството ISO 9001:2015, 
предвидено е изготвяне на План за качеството, 
който да покрива всички организационни мерки 
и процедури за гарантиране качеството на 
влаганите материали и на СМР, както и 
документното им отразяване. Осъществяването 
на контрола на качеството е разделен по следния 
начин - входящ контрол на материалите, контрол 
по време на изпълнение на СМР, контрол от 
Възложителя и от оторизираните му 
представители, контролни тестове. Успоредно с 
това се предвижда организация по управление на 
документите и записите с конкретно изброяване 
на процедури и документи към тях. Подробно е 
разработена организацията на изброените етапи 
на контрола, както и отговорностите, които ще се 
спазват и основните контролни механизми - 
превантивен, разкриващ и коригиращ. 

Дейност № 8 - осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, 
противопожарна безопасност 

Участникът разполага със система за безопасни 
условия на труд BS OHSAS 18001:2007 г. и 
система за околна среда ISO 14001:2015, като 
преди започване на строителните работи ще 
бъдат  разработени  правила за безопасност и 
хигиена на труда и противопожарна безопасност 
с конкретни организационни мерки, гарантиращи 
съответен резултат в съответствие с 
нормативната уредба в тези области. Ще бъде 
извършена оценка на риска с анализиране на 
възможните аварийни ситуации на обекта, 
прилагане на методи за намаляването им и 
задълженията на изпълнителя в тази насока. 
Предвидено е изготвяне на писмени инструкции 
за безопасност и здраве и поставянето им на 
подходящи места. 

 Обърнато е специално внимание на 
организацията за осигуряване на пожарната 
безопасност на обекта с разработването на 
съответните планове, инструкции и снабдяване с 
противопожарно оборудване. Определени са 
длъжностните лица, които носят отговорност за 
контрола и изпълнението на плановете и 
изправността и използването на 
противопожарните средства. 



Дейност № 9 - приемане и 
отчитане на строителството 

Описана е организацията по осъществяване на 
приемането и отчитането на строителството със 
съставяне на необходимите актове и протоколи, 
изискващите се контакти и комуникация между 
участниците в процеса, комплектуване на 
протоколите и актовете с документи и 
приложения към тях и фактури за плащания. 
Коректно са посочени актовете и 
обстоятелствата, при които такива се съставят по 
време на строителството, както и приложимата 
нормативна уредба, регламентираща 
проектирането и изпълнението на строежите.Акт 
обр.19 ще бъде придружен с подробна 
количествена сметка, така че всички количества 
да могат да бъдат проверени. 

Дейност № 10 - завършване на 
обекта 

Посочени са основните поддейности, които се 
включват в завършването на обекта, с описание 
на организационните мероприятия, а именно: 
1.Изготвяне на екзекутивна документация 
2.Подготовка за приемане и въвеждане в 
експлоатация 
3.Изготвяне на окончателен доклад и нанасяне 
на извършените промени в Техническия паспорт 
на сградата. 
4.Отстраняване на забележки на възложителя, 
строителния надзор и контролните органи 

Дейност № 11 - предаване и 
приемане на обекта 

Описани са документите, които ще бъдат 
представени на строителния надзор за 
предаването и приемането на обекта, като 
предвидените документи съответстват на 
нормативно установените. Описана е 
последователността на действията на строителя 
по съставяне на Констативен акт за установяване 
на годността за ползване на строежа. Въз основа 
на тези документи се изготвя окончателния 
доклад на строителния надзор и комплектът се 
внася в съответната инстанция за издаване на 
Разрешение за ползване. 

Дейност № 12 - организация 
на гаранционното поддържане 
па обекта. 

В представеното предложение не е описана 
подробно организацията на гаранционното 
поддържане на обектите. Декларирано е,че ще 
спази гаранционното обслужване за изпълнените 
дейности със задължение за отстраняване  на 
появили се дефекти. Не са определени  сроковете 
и начина на отстраняването им, изготвяне на 
констативен двустранен протокол за 
отстраняване на дефектите. 

 
 
Заключение: 
 
Много добро качество: 



 
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено 

проектиране, авторски надзор, строителство, за изпълнение на обществената 

поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по 

изпълнение на поръчката. 

В предложението на Участника е налице следната слабост: 

Част от Дейност № 4 - съгласуване и одобряване на проектната документация и 

отстраняване на нередности, организацията на дейностите по съгласуване и 

одобряване на проектната документация е описана в основни линии, без да има 

подробности по действията на участника за отстраняване на направени 

забележки и съкращаване на срока за съгласуване с институциите. 

Описаната слабост на техническото предложение според комисията води до 

това, че за част от Дейност № 4 липсват конкретни мерки, способи и методи на 

организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната 

част от дейността. 

Част от дейност №12 – организация на гаранционното поддържане на обекта.  

Не е описана подробно процедурата при гаранционно обслужване на обектите. 

Декларативно е посочено, че ще се спазва гаранциожнното обслужване и ще се 

отстраняват дефектите. Липсват срокове и начини на отстраняване. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за 

степента на много добро качество на организация за изпълнение, способстващо 

за постигане целите и резултатите на предмета на поръчката, като в него са 

включени всички предвидени от възложителя дейности. 

Заключението за степента на качеството се направи въз основа на описаната в 

таблицата преценка на предвидената от участника организация на персонала, 

ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценена е степента на съответствие 

на планираната организация с: 
-  произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на 

изготвяне и съгласуване на отделните части на инвестиционните проекти; 

-  изискванията за технологична последователност при строителните 

процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните 

материали; 



-  технологичните изисквания за престой между отделните процеси и 

дейности; 

-  спецификата на конкретния обект по отношение на планираното 

изпълнение. 

Изложените констатации предполагат оценяване на Техническото предложение, 

съдържащо се в офертата на участника „Красстрой“ООД , с 47 точки по 

Подпоказател Т1. 

Подпоказател Т2 - представлява експертната оценка на комисията по 

отношение състава,  професионалната квалификация и опит на персонала за 

изпълнение предмета на поръчка, в съответствие с техническите спецификации 

и целите на проекта. 

 

Подпоказател: Т 2.1.  „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по проектиране и авторски надзор”  

 



 
№ 

Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Проект. 
правосп. 

Проф. 
опит 

Оценка 
на проф. 
опит 

Специфичен 
опит 

Оценка на 
специф. 
опит 

1 2 3 4 5  6 7 
Е1 Арх. 

Владимир 
Асенов  
Чангулев 

Ръководител 
на 
проектантски 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е2 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част 
„Архитектура“  

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

ЕЗ Лариса  
Викторовна 
Кълнъкова 

Проектант по 
част 
„Електроинста
лации“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е4 Стефка 
Златкова 
Златева 

Проектант по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един  
обект 

3 т. 

Е5 Инж.Таня  
Гочева  
Томова 

Проектант по 
част ОВК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е6 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част 
„Конструктив
на“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е7 Инж.Тодор 
Тодоров 
Костадинов 

Проектант по 
част 
„Геодезия“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

 



Е8 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част 
ПБЗ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е9 Инж.Таня 
Гочева 
Томова 

Проектант по 
част 
„Енергийна 
ефективност“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един  обект 

3 т. 

Е10 Инж.Митка  
Кирилова 
Димитрова Проектант по 

част ПУСО   

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е11 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитнрова 

Проектант по 
„Пожарна 
безопасност“ 

Да Над 5 
г. 

2 г. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

 

Обща оценка  по  Подпоказател Т 2.1  -  55 точки. 

 

 

Подпоказател: Т 2.2. - „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство”  
№ 

Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Професи
о- 
нална 
квалифи
кация 

Проф. 
опит 

Оценка 
на проф. 
опит 

Специфичен 
опит 

Оценка на 
специф. 
опит 

1 2 3 4 5  6 7 
Е12 Инж.Иван 

Красимиров 
Милушев 

Ръководител 
на 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 



Е13 Тодор  
Николов  
Симов 

Технически 
ръководител 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е14 Александър 
Петков  
Върбанов 

Експерт по 
част 
„Електроинста
ла 
ции“  

Да Над 5 
г. 

2 т. 
Доказан е 
опит но 
отношение 
на  2 обекта 

3 т. 

Е15  Златко 
Александро
в 
 Златков 

Експерт по по 
част ОВК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
1 обект 

3 т. 

Е16 Виктор  
Иванов 
Вичев 

Експерт по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е17 Инж.Иван 
Красимиров 
Милушев 

Експерт 
контрол на 
качеството 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е18 Инж.Иван 
Красимиров 
Милушев 

Длъжностно 
лице по 
безопасност и 
здраве 

Да Над  5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
1 обект 

3 т. 

 
 

Обща оценка  по Подпоказател Т 2.2  -  35 точки. 

 

На база отразените в таблиците оценки по подпоказателите  се изчисли оценката 

по Подпоказател Т2 „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство и проектиране” по формулата: 

Т2 = (Т 2.1.*0,4 + Т 2.2.*0,6) 

Т2 = (55*0.4 + 35*0.6) =22+21=43 



            Т2 = 43 точки 

Въз основа на описаното  оценяване, офертата на „КРАССТРОЙ“ООД по 

показател Т се изчислява по формулата: 

             Т = Т1 + Т2 = 47+43 = 90 точки. 

 
ВТОРА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД, по 

втора обособена позиция, показа следното: 

Подпоказател Т1: експертна оценка на комисията по отношение 

„Организацията на персонала на който са възложени дейности по 

проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на предмета 

на обществената поръчка“. 

І. ЕТАП – Проектиране: 

 

Дейност № 1 - сформиране на 
екип от проектанти за 
изготвяне на техническите 
проекти за обекта и 
определяне на конкретните 
им ангажименти 

Определен е екип с конкретни задължения за 
всеки проектант. За успешно разработване на 
дейностите по поръчката, проектантите ще се 
съобразят със състоянието на всеки обект и 
всички представени констатации и препоръки. 
В екипа от проектанти са предвидени експерти, 
които да работят по всички части на проекта. 

Дейност № 2 - извършване на 
подробни проучвания на 
спецификата на обекта и 
налична документация 

След задълбочено проучване и обстоен оглед на 
място ще бъдат съставени варианти и ще се 
предлагат най-подходящите начини за 
постигане на целите на поръчката.Проектантите 
ще се съобразяват изцяло с изискванията на 
възложителя и на действащите законови 
нормативи и документи при изпълнение на 
възложения обект.Извършването на подробните 
проучвания са разделени на няколко основни 
етапа: запознаване на експертите с всички 
документи; посещение на място за оглед и 
заснемане; изготвяне на проектната 
документация; уточняване на възникналите 
проблеми. 



Дейност № 3 - изпълнение на 
проектирането и комуникация 

По време на изпълнението на проектирането с 
цел осигуряване на максимално бързо действие 
и компетентно изпълнение, ще се провеждат 
съгласувателни срещи между екипа и при 
необходимост ще се използа разработеина и 
внедрена специална онлайн платформа за 
среща. Проектните разработки ще включват 
всички описани в Техническото задание фази и 
части на инвестиционния проект.Изброено е 
подробно съдържанието на проектите по всички 
части, предвиждани материали и технология за 
изпълнение, изисквания към тях.Предложени са 
методи и организация за осъществяване на 
контрол по време на проектирането и 
отстраняване на допуснатите нередности. 

Дейност № 4 - съгласуване и 
одобряване на проектната 
документация и отстраняване 
на нередности 

Организацията на дейностите по съгласуване и 
одобряване на проектната документация не е 
описана подробно. В действията на участника 
за отстраняване на направени забележки и 
неточности, проектантският екип ще отговаря 
за навременното им отстраняване.След 
коригиране на възникналите проблеми, 
Ръководителят на екипа има отговорността да 
събере отново пълния комплект проектна 
документация и да го предаде на възложителя  
за повторно разглеждане и одобряване. 

Дейност № 5 - организация 
при осъществяване на 
авторски надзор на обекта. 

Изпълнителят на авторския надзор ще извършва 
стриктен контрол над работата на строителния 
обект, с което ще гарантира точното 
съблюдаване от страна на  изпълнителя на СМР 
на заложените параметри и изисквания в 
одобрената проектна документация за 
изпълнение на строежа в пълен обем и в 
съответствие с изискванията на възложителя, 
проекта и измененията, наложили се при 
строителството. Основен момент за 
обезпечаване точното и ефективно изпълнение 
на авторския надзор е подготовката на 
проектната документация за въвеждане на 
обекта в експлоатация.При необходимост 
експертите упражняващи авторски надзор, ще 
коригират работата на изпълнителя по договора 
за СМР.С цел точно изпълнение на 
предписанията на проектанта и одобрена 
документация, ще се извършва контрол за 
качеството на материалите и изработката, 
предвидени със зададните технически 
параметри на проекта.  

 
П. Етан - строителство: 



Дейност № 6 - подготовка за 
започване на СМР на обекта 

Дейносите по мобилизация ще започнат 
непосредствено след подписване на договора и 
съставянето на Протокол №2 и ще включва 
мобилизиране на човешки ресурси, строителна 
механизация и временното строителство, 
необходими за напредъка на работите  и особено 
критичните точки от графика, които ще позволят 
на изпълнителя да приключи договорните 
дейности в рамките на срока. Описани са 
необходимите документи за разкриване на 
строителната площадка, основните дейности по 
подготовката й на място, мерките за безопасност 
и здраве, изготвяне на План за управление на 
отпадъците, материално осигуряване на 
началото на строителните дейности. 

Дейност № 7 - организация на 
персонала и ресурсите за 
извършване на СМР в г.ч. 

Описана е технологичната последователност на 
основните строително-монтажни дейности, 
която оказва влияние на организацията на 
персонала за изпълнение на строежа, 
включително възможността за застъпването им и 
увеличаване на броя на работниците за спазване 
на срока за завършване на обектите.Обърнато е 
внимание на комуникацията с възложителя и 
организационни мерки на персонала. Подробно 
са описани процесите при осигуряване на 
материални ресурси – доставка,съхранение, 
извозване на строителните отпадъци. Описани са 
организационните мерки за повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката. 

- осигуряване на човешките 
ресурси, определяне на 
конкретните ангажименти 
на експертите по отделните 
части и комуникация; 

 Посочени са отговорните длъжностни лица като 
участници в строителството,определени са 
конкретните задачи и отговорности на всеки 
един от ключовите експерти. В приложената 
Организационна схема на ръководния и 
изпълнителски персонал е определен състава на 
екипа за извършване на работите по 
изграждането на обекта и неговото пускане в 
експлоатация.Всички обстоятелства свързани 
със строежа се документират от представители 
на страните.Внедрява се  механизъм за  
вътрешен контрол, с цел постигане на 
очакваните резултати. 

- осигуряване на 
материални ресурси - 
строителни материали, 
продукти и др.; 

Описана е подробно организацията на 
снабдяването с материали, избор на доставчици, 
доставка и приемане на строителните материали, 
проверка на качеството им и на съответствието 
им с изискванията на проекта и техническите 
спецификации. За всички материали ще бъдат 
изисквани документи, доказващи съответствието 
им с нормативните документи. 



- осигуряване на строителна 
и малка механизация, ръчни 
инструменти; 

Дадена е организацията по осигуряване и 
снабдяване на обекта с необходимата строителна 
механизация. Осигурено е при нужда 
пренасочване на механизация от други обекти за 
осигуряване на непрекъснатост на процесите, 
следене придвижването й и времетраенето на 
работа. Описано е основного оборудване за 
работа на обекта, включително малка и ръчна 
механизация и ръчни инструменти. 

- организация на дейностите 
но контрол на качеството на 
СМР и влаганите материали 

Контролът включва: входящ контрол на обекта, 
на складовите бази; оценка и преоценка на 
доставчици, контрол на измененията в 
проектирането, контрол върху управлението на 
процесите в строителството, контрол по 
изпълнение на план-графика, оперативен 
контрол.Участникът разполага с въведена 
система за управление на качеството ISO 
9001:2015, предвидено е изготвяне на План за 
качеството, който да покрива всички 
организационни мерки и процедури за 
гарантиране качеството на влаганите материали 
и на СМР, както и документното им отразяване. 
Осъществяването на контрола на качеството е 
разделен по следния начин - входящ контрол на 
материалите, контрол по време на изпълнение на 
СМР, контрол от Възложителя и от 
оторизираните му представители, контролни 
тестове. Успоредно с това се предвижда 
организация по управление на документите и 
записите с конкретно изброяване на процедури и 
документи към тях 

Дейност № 8 - осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, 
противопожарна безопасност 

Изготвен е План за безопасност и здраве. 
Описани са основните правила на безопасност 
при конкретните видове СМР. Участникът 
разполага със система за безопасни условия на 
труд BS OHSAS 18001:2007 г. и система за 
околна среда ISO 14001:2015, като преди 
започване на строителните работи ще бъдат  
разработени  правила за безопасност и хигиена 
на труда и противопожарна безопасност с 
конкретни организационни мерки, гарантиращи 
съответен резултат в съответствие с 
нормативната уредба в тези области. Ще бъде 
извършена оценка на риска с анализиране на 
възможните аварийни ситуации на обекта, 
прилагане на методи за намаляването им и 
задълженията на изпълнителя в тази насока. 
Предвидено е изготвяне на писмени инструкции 
за безопасност и здраве и поставянето им на 
подходящи места. 



 Обърнато е специално внимание на 
организацията за осигуряване на пожарната 
безопасност на обекта с разработването на 
съответните планове, инструкции и снабдяване с 
противопожарно оборудване. Определени са 
длъжностните лица, които носят отговорност за 
контрола и изпълнението на плановете и 
изправността и използването на 
противопожарните средства. 

Дейност № 9 - приемане и 
отчитане на строителството 

Описана е организацията по осъществяване на 
приемането и отчитането на изпълнените работи, 
със съставяне на необходимите актове и 
протоколи, изискващите се контакти и 
комуникация между участниците в процеса, 
комплектуване на протоколите и актовете с 
документи и приложения към тях и фактури за 
плащания. .Акт обр.19 ще бъде придружен с 
подробна количествена сметка, така че всички 
количества да могат да бъдат проверени.За 
материалите ще се приложат  декларации и 
сертификати от производителите.ще се провери 
съответствието на използваните материли с 
разрешенето за влагане  на материали и 
представените декларации и септификати.При 
констатирани недостатъци от членовете на 
приемателната комисия, същите се отстраняват в 
посочения в протокола срок за сметка на 
Изпълнителя.След подписване на Констативен 
акт за установяване готовността за приемане на 
строежа, без забележки, Възложителят 
предприема действия за подписване на Протокол 
за установяване годността за ползване 
напстроежа и издаване на разрешение за 
ползване на обекта или издаване на 
Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

Дейност № 10 - завършване на 
обекта 

След завършване на строежа  страните съставят 
констативен акт Обр.15,с който удостоверявт, че 
строежът е изпълнен съобразно одобрените 
инвестиционни проекти, заверената екзекутивна 
документация, изискванията към строежите по 
чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на 
сключения договор.Към този акт се прилагат и 
протоколите за успешно проведени изпитания.С 
този акт се извършва и предаването на строежа 
от строителя на Възложителя.След приключване 
на СМР и достигане на проектните параметри ще 
се изготви Окончателен доклад по чл.163, ал.6 от 
ЗУТ и ще се нанесат извършените промени в 
изготвения Технически паспорт на 
сградата.Нанасяните на промените се извършва 
от строителния надзор, преди въвеждането в 



експлоатация от компетентния орган. 

Дейност № 11 - предаване и 
приемане на обекта 

За удостоверяване качественото извършване на 
отделните видове работи по обекта, се 
извършват единични, комплексни и приемни 
изпитания, функционални тестове, проверки, 
контролни измервания, залетнали в проекта и 
КСС като за резултатие от тях и съответно за 
текущото приемане на дадения вид работа се 
съставят документи, съгласно изискванията на 
приложими за конкретния случай нормативни 
актове и стандарти. Всички изпитания ще се 
извършват в присъствието на представители на 
Възложителя.Описани са документите, които ще 
бъдат представени на строителния надзор за 
предаването и приемането на обекта. Описана е 
последователността на действията на строителя 
по съставяне на Констативен акт за установяване 
на годността за ползване на строежа.Въз основа 
на тези документи се изготвя окончателния 
доклад на строителния надзор и комплектът се 
внася в съответната инстанция за издаване на 
Разрешение за ползване. 

Дейност № 12 - организация 
на гаранционното поддържане 
па обекта. 

В представеното предложение не е описана 
подробно организацията на гаранционното 
поддържане на обектите. Участникът е 
декларирал, че ще спазва гаранционното 
обслужване за изпълнените дейности със 
задължение за отстраняване  на появили се 
дефекти. Не са определени  сроковете и начина 
на отстраняването им, изготвяне на констативен 
двустранен протокол за отстраняване на 
дефектите, вмаимоотношенията с Възложителя 
по време на гаранционния и извънгаранционен 
срок, комуникация, връзка с изпълнителя, 
съставяне на документи. 

 
 
Заключение: 
 
Много добро качество: 
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено 

проектиране, авторски надзор, строителство, за изпълнение на обществената 



поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по 

изпълнение на поръчката. 

В предложението на Участника е налице следната слабост: 

Част от Дейност № 4 - съгласуване и одобряване на проектната документация и 

отстраняване на нередности, организацията на дейностите по съгласуване и 

одобряване на проектната документация е описана в основни линии, без да има 

подробности по действията на участника за отстраняване на направени 

забележки и съкращаване на срока за съгласуване с институциите. 

Описаната слабост на техническото предложение според комисията води до 

това, че за част от Дейност № 4 липсват конкретни мерки, способи и методи на 

организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната 

част от дейността. 

Част от дейност №12 – организация на гаранционното поддържане на обекта.  

Не е описана подробно процедурата при гаранционно обслужване на обектите. 

Декларативно е посочено, че ще се спазва гаранционното обслужване и ще се 

отстраняват дефектите. Липсват срокове и начини на отстраняване. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за 

степента на много добро качество на организация за изпълнение, способстващо 

за постигане целите и резултатите на предмета на поръчката, като в него са 

включени всички предвидени от възложителя дейности. 

Заключението за степента на качеството се направи въз основа на описаната в 

таблицата преценка на предвидената от участника организация на персонала, 

ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценена е степента на съответствие 

на планираната организация с: 
-  произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на 

изготвяне и съгласуване на отделните части на инвестиционните проекти; 

-  изискванията за технологична последователност при строителните 

процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните 

материали; 

-  технологичните изисквания за престой между отделните процеси и 

дейности; 

-  спецификата на конкретния обект по отношение на планираното 



изпълнение. 

Изложените констатации предполагат оценяване на Техническото предложение, 

съдържащо се в офертата на участника „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД , с 47 
точки по Подпоказател Т1. 
 

Подпоказател Т2 - представлява експертната оценка на комисията по 

отношение състава,  професионалната квалификация и опит на персонала за 

изпълнение предмета на поръчка, в съответствие с техническите спецификации 

и целите на проекта. 

 

Подпоказател: Т 2.1.  „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по проектиране и авторски надзор” 



 
№ 

Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Проекта
нтска  
правоспо
соббност 

Профес
ионале
н  
опит 

Оценка 
на 
професи
онален  
опит 

Специфичен 
опит Оценка на 

специфиче
н 
опит 

1 2 3 4 5  6 7 
Е1 Арх. 

Владимир 
Асенов  
Чангулев 

Ръководител 
на 
проектантски 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект. 

3 т. 

Е2 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част 
„Архитектура“  

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на   повече от 
един обект. 

3 т. 

ЕЗ Лариса  
Викторовна 
Кълнъкова 

Проектант по 
част 
„Електроинста
лации“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  повече от 
един обект. 

3 т. 

Е4 Стефка 
Златкова 
Златева 

Проектант по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е5 Инж.Таня  
Гочева  
Томова 

Проектант по 
част ОВК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е6 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

 
Проектант по 
част 
„Конструктив
на“ 
 

Да Над 5 
г. 

2 т. 
Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е7 Инж.Тодор 
Тодоров 
Костадинов 

Проектант по 
част 
„Геодезия“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
един  обект 

3 т. 

 



Е8 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част 
ПБЗ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е9 Инж.Таня 
Гочева 
Томова 

Проектант по 
част 
„Енергийна 
ефективност“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. 
Доказан е 
опит по 
отношение 
на 2 обекта 

3 т. 

Е10 Инж.Митка  
Кирилова 
Димитрова Проектант по 

част ПУСО   

Да Над  5 
г. 

2  т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е11 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитнрова 

Проектант по 
„Пожарна 
безопасност“ 

Да Над 5 
г. 

2 г. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

 

Обща оценка  по  Подпоказател Т 2.1  -  55 точки. 

 

Подпоказател: Т 2.2. - „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство”  
№ 

Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Професи
о- 
нална 
квалифи
кация 

Проф. 
опит 

Оценка 
на проф. 
опит 

Специфичен 
опит 

Оценка на 
специф. 
опит 

1 2 3 4 5  6 7 
Е12 Инж.Иван 

Красимиров 
Милушев 

Ръководител 
на 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е13 Тодор  
Николов  
Симов 

Технически 
ръководител 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 



Е14 Александър 
Петков  
Върбанов 

Експерт по 
част 
„Електроинста
лации“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по  
отношение 
на  повече от 
един обект. 

3 т. 

Е15  Златко 
Александро
в 
 Златков 

Експерт по по 
част ОВК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект. 

3 т. 

Е16 Виктор  
Иванов 
Вичев 

Експерт по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е17 Инж.Иван 
Красимиров 
Милушев 

Експерт 
контрол на 
качеството 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е18 Инж.Иван 
Красимиров 
Милушев 

Длъжностно 
лице по 
безопасност и 
здраве 

Да Над  5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
един обект. 

3 т. 

 
 

Обща оценка  по Подпоказател Т 2.2  -  35 точки. 

 

На база отразените в таблиците оценки по подпоказателите  се изчисли оценката 

по Подпоказател Т2 „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство и проектиране” по формулата: 

Т2 = (Т 2.1.*0,4 + Т 2.2.*0,6) 

Т2 = (55*0.4 + 35*0.6)=22+21=43 

            Т2 = 43 точки 

Въз основа на описаното  оценяване, офертата на „ОБЕЩЕЖИТИЯ 

2019“ДЗЗД по показател 



Т се изчислява по формулата: 

             Т = Т1 + Т2 = 47+43 = 90 точки. 

 

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

Прегледът на техническото предложение на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД, по втора обособена позиция, показа следното: 

 

Подпоказател Т1: експертна оценка на комисията по отношение 

„Организацията на персонала на който са възложени дейности по 

проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на предмета 

на обществената поръчка“. 

 

І. ЕТАП – Проектиране: 

Дейност № 1 - сформиране на 
екип от проектанти за 
изготвяне на техническите 
проекти за обекта и 
определяне на конкретните 
им ангажименти 

Екипът от проектанти, който ще се сформира 
притежават индивидуален и екипен опит при 
съвместната си работа. Мерките по организация 
на експертния екип се свеждат до: 1. 
Мобилизиране – организиране на първоначална 
среща за запознаване с всички детайли;2 
Делегиране на права и отговорности – ще бъдат 
уточнени въпроси като: функции, задължения и 
отговорности на неговите членове. 
;3. Текущо информиране – запознаване с всички 
актуални изменения в нормативните актове, 
както и с Интегрираната система за управление 
на качеството, договора, и другите документи 
приложими по време на изпълнение на 
СМР.Обектът ще се ръксоводи от водещ 
проектант.Той ще отговаря за редовното 
докладване за изпълнението на проекта пред 
Възложителя и трети лица.За изпълнение на 
проектирането ще се сформира екип от 
проектанти с пълна проектантска 
правоспособност.  

Дейност № 2 - извършване на 
подробни проучвания на 
спецификата на обекта и 
налична документация 

Ангажираните проектанти по отделните части, 
ще извършат подробно запознаване със 
спецификата на обществената порпъчка на 
място на обекта и с предоставена от 
Възложителя налична документация.В 
обяснителните записки проектантите подробно 



ще описват необходимите изходни данни, 
дейности, технико-икономически показатели, 
спецификация на предвидените за влагане 
материали, количествени и стойности 
сметки.При изготвяне на проектна 
документация екипът ще ползва предписанията 
за обновяване дадени в изготвените за сградата 
техническо и енергийно обследване с 
енергоспестяващи мерки. 

Дейност № 3 - изпълнение на 
проектирането и комуникация 

Инвестиционният проект  ще се изработи в 
съответствие с техническата спецификация на 
Възложителя.Всички документи – графични и 
текстови, по всички части на инвестиционните 
проекти ще се подписват и подпечатват от 
проектанта на съответната част и ще се 
съгласуват с подпис от проектантите на 
останалите части.В проектите ще се предвидят 
продукти (материали и изделия), които имат 
съответствие със съществените изисквания, 
определени в Закона за техническите 
изисквания към продуктите (ЗТИП). 

Дейност № 4 - съгласуване и 
одобряване на проектната 
документация и отстраняване 
на нередности 

Техническият инвестиционен проект ще бъде 
съгласуван от проектанта-изпълнител с всички 
инстанции.Техническият проект се съгласува от 
Изпълнителя с всички експлоатационни 
дружества и други съгласувателни органи 
Процедурите по съгласуване са:1.Процедура по 
окомплектоване на проекта; 2. Процедура по 
съгласуване с експлоатационните дружества; 
3.Процедура по внасяне на документацията при 
Възложителя; 4.Процедура по съгласуване и 
издаване на разрешение за строеж. Подробно са 
посочени дейностите и съпътстващите 
документи, съдържащи се в Процедурата по 
съгласуване и тяхното развитие за успешно 
изпълнение на поставената задача. 

Дейност № 5 - организация 
при осъществяване на 
авторски надзор на обекта. 

За осъществяване на авторския надзор на 
обекта по време на строителство, са 
организирани екип от проектанти, автори по 
отделните части от инвестиционния проект във 
фаза технически проект за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството, 
съгласно одобрените проектни документации 
.,За проблеми възникнали при изграждането на 
обекта, авторският надзор дава незабавно 
решения и оказва техническа помощ, в срокове 
посочени от Възложителя.Авторският надзор 
отстранява за своя сметка всички пропуски и 
неточности в проекта, установени по време на 
строителството.Авторският надзор вписва 
своите препоръки и заповеди в Заповедната 



книга. Описани са рисковете които биха 
възникнали и мерките за предотвратяването им. 

 
П. Етан - строителство: 
Дейност № 6 - подготовка за 
започване на СМР на обекта 

Подробно са описани мерките и механизмите за 
организация на работата и разпределението на 
редсурсите, в т.ч. по организация на временното 
строителство, организация на стоителната 
площадка, организацията на доставките на 
материали и оборудване, изпитванията, 
комуникацията между участниците в процеса, 
документи по изпълнението на строителството, 
безопасността на работата, мерки за опазване на 
околната среда.За гарантиране на качествено и 
навременно изпълнение на договора са 
идентифицирали възможните рискове и мерките 
за тяхното преодоляване. 

Дейност № 7 - организация на 
персонала и ресурсите за 
извършване на СМР в г.ч. 

Началото на СМР е на датата на съставяне и 
подписване на Протокол №2 за откриване на 
строителната площадка и въвеждане на 
изпълнителя на стоителната площадка съгласно 
изискванията на нормативите актове, след като 
са извършени всички процедури и съгласувания 
по освобождаване на площадката и е взето 
решение за строеж. 

- осигуряване на човешките 
ресурси, определяне на 
конкретните ангажименти 
на експертите по отделните 
части и комуникация; 

 Механизмите за организация на робата се 
свеждат до следното: 1.Активно управление на 
работните процеси.2.Ефективен контрол – 
дефинира се предварителния, последващ и текущ 
контрол по изпълнение на дейностите, 
осъществяван от страна на експертите върху 
изпълнителния персонал, както и цялостен 
контрол и мониторинг от страна на екипа  за 
управление на проекта върху дейността на 
експертите при изпълнение и отчитане на 
задачите.3. Активна комуникация  - ще се 
осъществява близка връзка и сътрудничество 
местни и централни ведомства свързани с 
изпълнение на целите на проекта.4. Управление 
на рисковете – в непредвидени ситуации  се 
вземат адекватни решения от експертите. 



- осигуряване на 
материални ресурси - 
строителни материали, 
продукти и др.; 

На строежа ще бъдат доставяни само строителни 
продукти, които притежават подходящи 
характеристика за вграждане, монтиране, 
поставяне или инсталиране в сградите и само 
такива, които са заложени в проектите със 
съответните им технически 
характеристики.Всяка доставка ще се 
контролира от консултанта, упражняващ 
строителен надзор.Всички строителни 
материали  ще отговарят на изискванията на 
българските и/или европейски стандарти. 
 

- осигуряване на строителна 
и малка механизация, ръчни 
инструменти; 

Фирмата разполага с инструменти, строителна и 
малка механизация, необходими за изпълнение 
на строежа както и резервно оборудване за 
незабавна подмяна в случай на авария.Фирмата  
ще осигури строителната и малка механизация в 
периода на подготовка за започване на СМР на 
обекта. 

- организация на дейностите 
но контрол на качеството на 
СМР и влаганите материали 

Контролът по качеството ще се осъществява при 
завършването на всяка технологична операция, 
както и по определените работни места в 
процеса на строително-монтажните 
работи.Експертът - контрол по качеството на 
обекта ше осъществява контрол за съответствие 
типа на продукта, целостта на опаковката, 
видими повреди и наличието на придружаващи 
документи.Техническият ръководител на обекта 
ще проверява качественото изпълнение на 
строително-монтажните работи, извършвани от 
членовете на бригадата и ще следи за спазване 
изискванията в техническата 
документация.Същият информира и 
ръководителя на екипа.Контролът при СМР се 
извършва чрез измерване и 
стравняване.Контролът на влаганите в строежа 
строителни продукти се извършва от 
консултанта при извършване на оценката на 
съответствие на инвестиционните проекти и при 
упражняване на строителния надзор по реда на 
ЗУТ.Разработени са вътрешни изисквания за 
контрол на всички дейности по време на 
строителството. 
 
 



Дейност № 8 - осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, 
противопожарна безопасност 

Участникът притежава Сертификат  OHSAS 
18001:2007 г.Системи за управление на здравето 
и безопаснотта при работа при строителни 
дейности.Изготвя се План за безопасност и 
здраве.В него се описват опасностите и 
предвидените организационни мероприятия по 
ЗБУТ. Описани са опасностите, които биха 
могли да възпникнат и мерките за недопускането 
им. СМР се извършват само от работници, които 
са обучени и инструктирани по здравословните 
и безопасни условия на труд и пожарна 
безопасност.  

Дейност № 9 - приемане и 
отчитане на строителството 

Всички дейности или видове СМР, извършени на 
обекта ще се комплектоват с подписани 
протоколи, необходимите актове, изчисления, 
протоколи от изпитвания, 
сертификати,деклараци  и други документи , 
доказващи качеството и количеството на 
извършените СМР.Приемането на 
строителството ще се извърши след като се 
спазят технологиите за извършването на 
отделните видове строително-монтажни работи 
и се проведат успешни проби, изпитания, 
удостоверени с протоколи. Окомплектова се 
изготвената документация и заедно с 
изичисленията се предоставя на Възложителя за 
преглед и одобрение. 

Дейност № 10 - завършване на 
обекта 

След завършване на обекта и предоставяне на 
цялата документация на Възложителя, 
строителната площадка се почиства от 
материали, механизация и строителни 
отпадъци.Демонтира се временното 
строителство и се извозва техниката. 

Дейност № 11 - предаване и 
приемане на обекта 

За удостоверяване качественото извършване на 
отделните видове работи по обекта, се 
извършват изпитания и проби. Уведомява се 
Възложителя  за готовността за приемане обекта 
и за подписване на Акт обр.15 за приемане на 
извършените СМР.След съставяне на Акт обр.15, 
се съставя и Окончателен доклад от лицето 
упражняващо строителен надзор.Назначава се 
приемателна комисия за съставяне и подписване 
на Акт обр.16. 

Дейност № 12 - организация 
на гаранционното поддържане 
па обекта. 

Изпълнителят се ангажира да отстранява 
дефектите възникнали в гаранционните 
срокове.Сроковете започват да текат от деня 
следващ деня на окончателното приемане на 
обекта и са съобразно изискванята на Наредба 
№2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в РБ и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени СМР.За осъществяване на 



дейностите по време на гаранционния срок за 
обекта се изготвя План за осигуряване на 
гаранционна поддръжка и устойчивост на 
изпълнения и въведен в експлоатация 
обект.Планът съдържа  механизми по дейности 
по превантивен мониторинг чрез регулярни 
огледи, определени огледи на характеристики на 
наблюдение – напр. ненарушена цялост на 
настилки, покритие, цветове, проводимост на 
дъждоприемници, осветеност и др.Изпълнителят 
се ангажира със срок на реакция от 24 часа, а за 
отстраняване на повреди и неизправности до 10 
дни. 

 
 
Заключение: 
 
 
Отлично  качество: 
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено 

проектиране, авторски надзор, строителство, за изпълнение на обществената 

поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по 

изпълнение на поръчката. 

Изложените констатации предполагат оценяване на Техническото предложение, 

съдържащо се в офертата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ПРОДЖЕКТ“ЕООД с 

57 точки по Подпоказател Т1. 

Подпоказател Т2 - представлява експертната оценка на комисията по 

отношение състава,  професионалната квалификация и опит на персонала за 

изпълнение предмета на поръчка, в съответствие с техническите спецификации 

и целите на проекта. 

 
І. ЕТАП – Проектиране: 
№ 

Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Проекта
нтска  
правоспо
соббност 

Профес
ионале
н  
опит 

Оценка 
на 
професи
онален  
опит 

Специфичен 
опит Оценка на 

специфиче
н 
опит 

1 2 3 4 5  6 7 
Е1 Пламен  

Вихров 
Димитров 

Ръководител 
на 
проектантски 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 

3 т. 



един обект. 

Е2 Пламен  
Вихров 
Димитров 

Проектант по 
част 
„Архитектура“  

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на   повече от 
един обект. 

3 т. 

ЕЗ Виктор 
Йорданов  
Гущеров 

Проектант по 
част 
„Електроинста
ла- 
ции“  

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  повече от 
един обект. 

3 т. 

Е4 Стефка 
Георгиева 
Владимиров
а 

Проектант по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е5 Веселин 
Максимов 
Стойков 

Проектант по 
част ОВК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е6 Георги 
 
Деянов 
 
Спасов 

 
Проектант по 
част 
„Конструктив
на“ 
 

Да 3- 5 г. 1 т. 
Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един  обект 

3 т. 

Е7 Анастас 
Иванов 
Кънев 

Проектант по 
част 
„Геодезия“ 

Да От 3 до 
5 г. 

1 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
един  обект 

3 т. 

 
Е8 Георги 

Деянов 
Спасов 

Проектант по 
част 
ПБЗ 

Да  3-5 г. 1 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 



Е9 Ангелина 
Иванова 
Вукашинова 

Проектант по 
част 
„Енергийна 
ефективност“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект  

3 т. 

Е10 Диян  
Георгиев 
Стойчев Проектант по 

част ПУСО   

Да 3- 5 г. 1 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е11 Венцислав 
Иванов 
Иванов 

Проектант по 
„Пожарна 
безопасност“ 

Да Над 5 
г. 

2 г. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един  обект 

3 т. 

 

Обща оценка  по  Подпоказател Т 2.1  -  51 точки. 

Подпоказател: Т 2.2. - „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство”  

 

№ 
Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Професи
о- 
нална 
квалифи
кация 

Проф. 
опит 

Оценка 
на проф. 
опит 

Специфичен 
опит 

Оценка на 
специф. 
опит 

1 2 3 4 5  6 7 
Е12 Христо 

Георгиев 
Кънев 

Ръководител 
на 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е13 Красимир  
Василев 
Костов 

Технически 
ръководител 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е14 Светослав 
Павлов 
Боянов 

Експерт по 
част 
„Електроинста
лации“  

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  2 обекта 

3 т. 



Е15 Неда 
Николаева 
Николова 

Експерт по  
част ОВК 

Да 3- 5 г. 1 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
1 обект 

3 т. 

Е16 Мая  
Господинов
а 
Йорданова 

Експерт по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е17 Христо 
Георгиев  
Кънев 

Експерт 
контрол на 
качеството 

Да Над 5 
г. 

1 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е18 Емил  
Емилов 
Боянов 

Длъжностно 
лице по 
безопасност и 
здраве 

Да 3 -  5 г. 1 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

 

Обща оценка  по Подпоказател Т 2.2  -  32 точки. 

 

На база отразените в таблиците оценки по подпоказателите  се изчисли оценката 

по Подпоказател Т2 „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство и проектиране” по формулата: 

Т2 = (Т 2.1.*0,4 + Т 2.2.*0,6) 

Т2 = (51*0.4 + 32*0.6)= 20.4 + 19.2 = 39.60 

            Т2 = 39.60  точки 

Въз основа на описаното  оценяване, офертата на  „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД по показател 

Т се изчислява по формулата: 

             Т = Т1 + Т2 = 57+39.60 =  96.60 точки. 

 

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 



Прегледът на техническото предложение на „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД , по 

трета обособена позиция, показа следното: 

Подпоказател Т1: експертна оценка на комисията по отношение 

„Организацията на персонала на който са възложени дейности по 

проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на предмета 

на обществената поръчка“. 

 

І. ЕТАП – Проектиране: 

Дейност № 1 - сформиране на 
екип от проектанти за 
изготвяне на техническите 
проекти за обекта и 
определяне на конкретните 
им ангажименти 

Определен е екип с конкретни задължения за 
всеки проектант. За успешно разработване на 
дейностите по поръчката, проектантите ще се 
съобразят със състоянието на всеки обект и 
всички представени констатации и препоръки. 
В екипа от проектанти са предвидени експерти, 
които да работят по всички части на проекта. 

Дейност № 2 - извършване на 
подробни проучвания на 
спецификата на обекта и н ал 
и ч на д оку м ентаци я 

След задълбочено проучване и обстоен оглед на 
място ще бъдат съставени варианти и ще се 
предлагат най-подходящите начини за 
постигане на целите на поръчката.Проектантите 
ще се съобразяват изцяло с изискванията на 
възложителя и на действащите законови 
нормативи и документи при изпълнение на 
възложения обект.Извършването на подробните 
проучвания са разделени на няколко основни 
етапа: запознаване на експертите с всички 
документи; посещение на място за оглед и 
заснемане; изготвяне на проектната 
документация; уточняване на възникналите 
проблеми. 

Дейност № 3 - изпълнение на 
проектирането и комуникация 

По време на изпълнението на проектирането с 
цел осигуряване на максимално бързо действие 
и компетентно изпълнение, ще се провеждат 
съгласувателни срещи между екипа и при 
необходимост ще се използа в специална 
онлайн платформа за среща, разработена и 
внедрена в информационната обезпеченост на 
„Архитектурно студио Чангулев“ЕООД. 
Проктните разработки ще включват всички   
описани в Техническото задание фази и части 
на инвестиционния проект.Изброено е 
подробно съдържанието на проектите по всички 
части, предвиждани материали и технология за 
изпълнение, изисквания към тях.Предложени са 
методи и организация за осъществяване на 
контрол по време на проектирането и 



отстраняване на допуснатите нередности. 

Дейност № 4 - съгласуване и 
одобряване на проектната 
документация и отстраняване 
на нередности 

Организацията на дейностите по съгласуване и 
одобряване на проектната документация не е 
описана подробно. В действията на участника 
за отстраняване на направени забележки и 
неточности, проектантският екип ще отговаря 
за навременното им отстраняване.След 
коригиране на възникналите проблеми, 
Ръководителят на екипа има отговорността да 
събере отново пълния комплект проектна 
документация и да го предаде на възложителя  
за повторно разглеждане и одобряване. 

Дейност № 5 - организация 
при осъществяване на 
авторски надзор на обекта. 

Изпълнителят на авторския надзор ще извършва 
стриктен контрол над работата на строителния 
обект, с което ще гарантира точното 
съблюдаване от страна на  изпълнителя на СМР 
на заложените параметри и изисквания в 
одобрената проектна документация за 
изпълнение на строежа в пълен обем и в 
съответствие с изискванията на възложителя, 
проекта и измененията, наложили се при 
строителството. Основен момент за 
обезпечаване точното и ефективно изпълнение 
на авторския надзор е подготовката на 
проектната документация за въвеждане на 
обекта в експлоатация.При необходимост 
експертите упражняващи авторски надзор, ще 
коригират работата на изпълнителя по договора 
за СМР.С цел точно изпълнение на 
предписанията на проектанта и одобрена 
документация, ще се извършва контрол за 
качеството на материалите и изработката, 
предвидени със зададните технически 
параметнри на проекта.  

 
П. Етан - строителство: 
Дейност № 6 - подготовка за 
започване на СМР на обекта 

Дейносите по мобилизация ще започнат 
непосредствено след подписване на договора и 
съставянето на Протокол №2 и ще включва 
мобилизиране на човешки ресурси, строителна 
механизация и временното строителство, 
необходими за напредъка на работите  и особено 
критичните точки от графика, които ще позволят 
на изпълнителя да приключи договорните 
дейности в рамките на срока. Описани са 
необходимите документи за разкриване на 
строителната площадка, основните дейности по 



подготовката й на място, мерките за безопасност 
и здраве, изготвяне на план за управление на 
отпадъците, материално осигуряване на 
началото на строителните дейности. 

Дейност № 7 - организация на 
персонала и ресурсите за 
извършване на СМР в г.ч. 

Описана е технологичната последователност на 
основните строително-монтажни дейности, 
която оказва влияние на организацията на 
персонала за изпълнение на строежа, 
включително възможността за застъпването им и 
увеличаване на броя на работниците за спазване 
на срока за завършване на обектите.Обърнато е 
внимание на комуникацията с възложителя и 
организационни мерки на персонала. Подробно 
са описани процесите при осигуряване на 
материални ресурси – доставка,съхранение, 
извозване на строителните отпадъци. Описани са 
организационните мерки за повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката. 

- осигуряване на човешките 
ресурси, определяне на 
конкретните ангажименти 
на експертите по отделните 
части и комуникация; 

 Описани са отговорните длъжностни лица като 
участници в строителството. Определени са 
конкретните задачи и отговорности на всеки 
един от ключовите експерти Концепцията за 
организация на персонала е за разпределение по 
експерти на ниво отделна задача. В приложената 
Организационна схема на ръководния и 
изпълнителски персонал е определен състава на 
екипа за извършване на работите по 
изграждането на обекта и неговото пускане в 
експлоатация.Всички обстоятелства свързани 
със строежа се документират от представители 
на страните.Внедрява се  механизъм за  
вътрешен контрол, с цел постигане на 
очакваните резултати. 

- осигуряване на 
материални ресурси - 
строителни материали, 
продукти и др.; 

Описана е подробно организацията на 
снабдяването с материали, избор на доставчици, 
доставка и приемане на строителните материали, 
проверка на качеството им и на съответствието 
им с изискванията на проекта и техническите 
спецификации. За всички материали ще бъдат 
изисквани документи, доказващи съответствието 
им с нормативните документи. 

- осигуряване на строителна 
и малка механизация, ръчни 
инструменти; 

Дадена е организацията по осигуряване и 
снабдяване на обекта с необходимата строителна 
механизация. Осигурено е при нужда 
пренасочване на механизация от други обекти за 
осигуряване на непрекъснатост на процесите, 
следене придвижването й и времетраенето на 
работа. Описано е основного оборудване за 



работа на обекта, включително малка и ръчна 
механизация и ръчни инструменти. 

- организация на дейностите 
но контрол на качеството на 
СМР и влаганите материали 

Контролът включва: входящ контрол на обекта, 
на складовите бази; оценка и преоценка на 
доставчици, контрол на измененията в 
проектирането, контрол върху управлението на 
процесите в строителствот, контрол по 
изпълнение н а план-графика, оперативен 
контрол.Участникът разполага с въведена 
система за управление на качеството ISO 
9001:2015, предвидено е изготвяне на План за 
качеството, който да покрива всички 
организационни мерки и процедури за 
гарантиране качеството на влаганите материали 
и на СМР, както и документното им отразяване. 
Осъществяването на контрола на качеството е 
разделен по следния начин - входящ контрол на 
материалите, контрол по време на изпълнение на 
СМР, контрол от Възложителя и от 
оторизираните му представители, контролни 
тестове. Успоредно с това се предвижда 
организация по управление на документите и 
записите с конкретно изброяване на процедури и 
документи към тях 

Дейност № 8 - осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, 
противопожарна безопасност 

Изготвен е План за безопасност и здраве. 
Описани са основните правила на безопасност 
при конкретните видове СМР. Участникът 
разполага със система за безопасни условия на 
труд BS OHSAS 18001:2007 г. и система за 
околна среда ISO 14001:2015, като преди 
започване на строителните работи ще бъдат  
разработени  правила за безопасност и хигиена 
на труда и противопожарна безопасност с 
конкретни организационни мерки, гарантиращи 
съответен резултат в съответствие с 
нормативната уредба в тези области. Ще бъде 
извършена оценка на риска с анализиране на 
възможните аварийни ситуации на обекта, 
прилагане на методи за намаляването им и 
задълженията на изпълнителя в тази насока. 
Предвидено е изготвяне на писмени инструкции 
за безопасност и здраве и поставянето им на 
подходящи 



 места. Обърнато е специално внимание на 
организацията за осигуряване на пожарната 
безопасност на обекта с разработването на 
съответните планове, инструкции и снабдяване с 
противопожарно оборудване. Определени са 
длъжностните лица, които носят отговорност за 
контрола и изпълнението на плановете и 
изправността и използването на 
противопожарните средства. 

Дейност № 9 - приемане и 
отчитане на строителството 

Описана е организацията по осъществяване на 
приемането и отчитането на изпълнените работи, 
със съставяне на необходимите актове и 
протоколи, изискващите се контакти и 
комуникация между участниците в процеса, 
комплектуване на протоколите и актовете с 
документи и приложения към тях и фактури за 
плащания. .Акт обр.19 ще бъде придружен с 
подробна количествена сметка, така че всички 
количества да могат да бъдат проверени.За 
материалите ще се приложат  декларации и 
сертификати от производителите.ще се провери 
съответствието на използваните материли с 
разрешенето за влагане  на материали и 
представените декларации и септификати.При 
констатирани недостатъци от членовете на 
приемателната комисия, същите се отстраняват в 
посочения в протокола срок за сметка на 
Изпълнителя.След подписване на Констативен 
акт за установяване готовността за приемане на 
строежа, без забележки, Възложителят 
предприема действия за подписване на Протокол 
за установяване годността за ползване 
напстроежа и издаване на разрешение за 
ползване на обекта или издаване на 
Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

Дейност № 10 - завършване на 
обекта 

След завършване на строежа  страниоте съставят 
констативен акт Обр.15,с който удостоверявт, че 
строежът е изпълнен съобразно одобрените 
инвестиционни проекти, заверената екзекутивно 
документация(ако има такава), изискванията към 
строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и условията 
на сключения договор.Към този акт се прилагат 
и протоколите за успешно проведени 
изпитания.С този акт се извършва и предаването 
на строежа от строителя на Възложителя.След 
приключване на СМР и достигане на проектните 
параметри ще се изготви Окончателен доклад по 
чл.163, ал.6 от ЗУТ и ще се нанесат извършените 
промени в изготвения Технически паспорт на 
сградата.Нанасяните на промените се извършва 
от строителния надзор, преди въвеждането в 



експлоатация от компетентния орган.След 
фактическото извършване строежа се изготвя 
екзекутивна документация, която е неразделна 
част от издадените строителни книжа. 

Дейност № 11 - предаване и 
приемане на обекта 

За удостоверяване качественото извършване на 
отделните видове работи по обекта, се 
извършват единични ,комплексни и приемни 
изпитания, функционални тестове, провреки, 
контролни измервания , залетнали в проекта и 
КСС като за резултатие от тях и съответно за 
текущото приемане на дадения вид работа се 
съставят документи, съгласно изискванията на 
приложими за конкретния случай нормативни 
актове и стандарти. Всички изпитания ще се 
извършват в присъствието на представители на 
Възложителя.Описани са документите, които ще 
бъдат представени на строителния надзор за 
предаването и приемането на обекта. Описана е 
последователността на действията на строителя 
по съставяне на Констативен акт за установяване 
на годността за ползване на строежа. Въз основа 
на тези документи се изготвя окончателния 
доклад на строителния надзор и комплектът се 
внася в съответната инстанция за издаване на 
Разрешение за ползване. 

Дейност № 12 - организация 
на гаранционното поддържане 
па обекта. 

В представеното предложение не е описана 
подробно организацията на гаранционното 
поддържане на обектите. Участникът е 
декларирал, че ще спазва гаранционното 
обслужване за изпълнените дейности със 
задължение за отстраняване  на появили се 
дефекти. Не са определени  сроковете и начина 
на отстраняването им, изготвяне на констативен 
двустранен протокол за отстраняване на 
дефектите, вмаимоотношенията с Възложителя 
по време на гаранционния и извънгаранционен 
срок, комуникация, връзка с изпълнителя, 
съставяне на документи. 

 
Заключение: 
 
Много добро качество: 
 
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено 

проектиране, авторски надзор, строителство, за изпълнение на обществената 



поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по 

изпълнение на поръчката. 

В предложението на Участника е налице следната слабост: 

Част от Дейност № 4 - съгласуване и одобряване на проектната документация и 

отстраняване на нередности, организацията на дейностите по съгласуване и 

одобряване на проектната документация е описана в основни линии, без да има 

подробности по действията на участника за отстраняване на направени 

забележки и съкращаване на срока за съгласуване с институциите. 

Описаната слабост на техническото предложение според комисията води до 

това, че за част от Дейност № 4 липсват конкретни мерки, способи и методи на 

организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната 

част от дейността. 

Част от дейност №12 – организация на гаранционното поддържане на обекта.  

Не е описана подробно процедурата при гаранционно обслужване на обектите. 

Декларативно е посочено, че ще се спазва гаранционното обслужване и ще се 

отстраняват дефектите. Липсват срокове и начини на отстраняване. 

 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за 

степента на много добро качество на организация за изпълнение, способстващо 

за постигане целите и резултатите на предмета на поръчката, като в него са 

включени всички предвидени от възложителя дейности. 

Заключението за степента на качеството се направи въз основа на описаната в 

таблицата преценка на предвидената от участника организация на персонала, 

ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценена е степента на съответствие 

на планираната организация с: 
-  произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на 

изготвяне и съгласуване на отделните части на инвестиционните проекти; 

-  изискванията за технологична последователност при строителните 

процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните 

материали; 

-  технологичните изисквания за престой между отделните процеси и 

дейности; 



-  спецификата на конкретния обект по отношение на планираното 

изпълнение. 

 

Изложените констатации предполагат оценяване на Техническото предложение, 

съдържащо се в офертата на участника „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД , с 47 
точки по Подпоказател Т1. 
 

Подпоказател Т2 - представлява експертната оценка на комисията по 

отношение състава,  професионалната квалификация и опит на персонала за 

изпълнение предмета на поръчка, в съответствие с техническите спецификации 

и целите на проекта. 

 

Подпоказател: Т 2.1.  „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по проектиране и авторски надзор” 



 
№ 

Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Проекта
нтска  
правоспо
соббност 

Профес
ионале
н  
опит 

Оценка 
на 
професи
онален  
опит 

Специфичен 
опит Оценка на 

специфиче
н 
опит 

1 2 3 4 5  6 7 
Е1 Арх. 

Владимир 
Асенов  
Чангулев 

Ръководител 
на 
проектантски 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект. 

3 т. 

Е2 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част 
„Архитектура“  

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на   повече от 
един обект. 

3 т. 

ЕЗ Лариса  
Викторовна 
Кълнъкова 

Проектант по 
част 
„Електроинста
лации“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  повече от 
един обект. 

3 т. 

Е4 Стефка 
Златкова 
Златева 

Проектант по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е5 Инж.Таня  
Гочева  
Томова 

Проектант по 
част ОВК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е6 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитрова 

 
Проктент по 
част 
„Контруктивн
а“ 
 

Да Над 5 
г. 

2 т. 

Доказан е 
опит по 
отношение 
на ..... обект 

3 т. 

Е7 Инж.Тодор 
Тодоров 
Костадинов 

Проектант по 
част 
„Геодезия“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
един  обект 

3 т. 

 
Е8 Инж.Митка 

Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част 
ПБЗ 

Да Над 5 
г. 

2 т. 
Доказан е 
опит по 
отношение 
на 2 обекта 

3 т. 



Е9 Инж.Таня 
Гочева 
Томова 

Проектант по 
част 
„Енергийна 
ефективност“ 

Да Над 5 
г. 

2 т. 
Доказан е 
опит по 
отношение 
на 2 обекта 

3 т. 

Е10 Инж.Митка  
Кирилова 
Димитрова 

Проектант по 
част ПУСО   

Да Над 5 
г. 

2 т. 
Доказан е 
опит но 
отношение 
на  обект 

3 т. 

Е11 Инж.Митка 
Кирилова 
Димитнрова 

Проектант по 
„Пожарна 
безопасност“ 

Да Над 5 
г. 

2 г. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
1 обект 

3 т. 

 

Обща оценка  по  Подпоказател Т 2.1  -  55 точки. 

 

Подпоказател: Т 2.2. - „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство”  
№ 

Експерт 
(име,презим
е, фамилия) 

Позиция, 
която ще 
изпълнява в 
обществената 
поръчка 

Професи
о- 
нална 
квалифи
кация 

Проф. 
опит 

Оценка 
на проф. 
опит 

Специфичен 
опит 

Оценка на 
специф. 
опит 

1 2 3 4 5  6 6 
Е12 Инж.Иван 

Красимиров 
Милушев 

Ръководител 
на 
екип 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е13 Тодор  
Николов  
Симов 

Технически 
ръководител 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на  повече от 
един обект 

3 т. 

Е14 Александър 
Петков  
Върбанов 

Експерт по 
част 
„Електроинста
лации“  

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на  2 обекта 

3 т. 

Е15  Златко 
Александро
в 
 Златков 

Експерт  по 
част ОВК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
1 обект 

3 т. 



Е16 Виктор  
Иванов 
Вичев 

Експерт по 
част ВиК 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е17 Инж.Иван 
Красимиров 
Милушев 

Експерт 
контрол на 
качеството 

Да Над 5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит по 
отношение 
на повече от 
един обект 

3 т. 

Е18 Инж.Иван 
Красимиров 
Милушев 

Длъжностно 
лице по 
безопасност и 
здраве 

Да Над  5 
г. 

2 т. Доказан е 
опит но 
отношение 
на повече от 
1 обект 

3 т. 

 

Обща оценка  по Подпоказател Т 2.2  -  35 точки. 

На база отразените в таблиците оценки по подпоказателите  се изчисли 

оценката по Подпоказател Т2 „Професионална компетентност на персонала за 

изпълнение на дейности по строителство и проектиране” по формулата: 

Т2 = (Т 2.1.*0,4 + Т 2.2.*0,6) 

Т2 = (55*0.4 + 35*0.6) 

            Т2 = 43 точки 

Въз основа на описаното  оценяване, офертата на „ОБЕЩЕЖИТИЯ 

2019“ДЗЗД по показател 

Т се изчислява по формулата: 

             Т = Т1 + Т2 = 47+43 = 90 точки. 

 
Ценовите предложения на участниците: „КРАССТРОЙ“ООД, 
„ОБЕЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД и „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД 
се отвориха на публично заседание, проведено на 12.02.2019 г. от 10:00 часа в 
стая №216, ет.2, блок 5, в офиса на «Студентски столове и общежития»ЕАД 
гр.София,ж.к. Студентски град. На заседанието присъстваше представител на 
участника «СКАПТОПАРА БИЛД»ДЗЗД. 
Допуснатите до тази фаза на процедурата участници, са направили следните 
ценови предложения:   
 
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 
Ценово предложение на участника  „КРАССТРОЙ“ООД. 
Общата предложена цена за трите дейности от участника „КРАССТРОЙ“ООД 
 



1 404 439.12(един милион, четиристотин и четири хиляди, четиристотин 

тридесет и девет лева и 12 ст.) лева,  без ДДС. 

 
 ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.  
1.Ценово предложение на участника „ОБЕЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД. 
Общата предложена цена за трите дейности от участника „ОБЕЩЕЖИТИЯ 
2019“ДЗЗД: 1 404 439.12(един милион, четиристотин и четири хиляди, 
четиристотин тридесет и девет лева и 12 ст.) лева, без ДДС 
2.Ценово предложение на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ 
ЕООД. 
Общата предложена цена за трите дейности от участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 
ПРОДЖЕКТ“: 1 410 618.11(един милион, четиристотин и десет хиляди, 
шестстотин и осемнадесет лева и 11 ст.) лева, без ДДС. 
 
ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 
Ценово предложение на участника „ОБЕЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД 
Общата предложена цена за трите дейности от участника „ОБЕЩЕЖИТИЯ 
2019“ДЗЗД: 1 404 439.12 (един милион, четиристотин и четири хиляди, 
четиристотин тридесет и девет лева и 12 ст.) лева,  без ДДС. 
 
При прегледа на документите в пликовете  „Предлагани ценови параметри“, 
комисията установи, че участниците са предложили ценова оферта по образец, 
а общата стойност на Ценовото предложение не надхвърля прогнозната 
стойност на поръчката по съответната обособена позиция, съгласно обявените 
условия на Възложителя. 
След отваряне на ценовите предложения,комисията пристъпи към изчисляване 
на финансовата и комплексна оценка на офертата на участниците по 
разглежданите  обособени позиции, достигнали до този етап от процедурата, 
при което установи следното: 
 
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 
 
Оферта на  „КРАССТРОЙ“ООД. 
Финансова оценка – Ф 
Оценка на финансовото предложение: 
Ф= 1 404 439.12 / 1 404 439.12 х100 

Ф= 100 точки 

Комплексна оценка - КО 
 
КО= 0.60х90+0.40х100 = 54+40 

КО= 94 точки. 

 



На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията класира участника по 
Обособена позиция №1 на откритата процедура по следния начин: 
 
Първо място – „КРАССТРОЙ“ООД с 94 точки 
 
ВТОРА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 
 
Оферта на  „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД. 
Финансова оценка – Ф 
Оценка на финансовото предложение: 
„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД 

Ф= 1 404 439.12/1 404 439.12х100 

Ф=100 точки 

Комплексна оценка – КО 

КО= 0.60х90+0.40х100 = 54+40 

КО= 94 точки. 

Оферта на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД 

Ф = 1 404 439.12/ 1 410 618.11х100 

Ф=99.56 

Комплексна оценка - КО 
 
КО= 0.60х96.60+0.40х99.56= 57.96+39.82 
КО=97.78 точки 
 
На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по 
Обособена позиция №2 на откритата процедура по следния начин: 
 
Първо място  „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД с 97.78 точки 
Второ място   „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД с 94  точки. 
 
ТРЕТА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 
 
Оферта на  „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД. 
Финансова оценка – Ф 
Оценка на финансовото предложение: 
Ф= 1 404 439.12 / 1 404 439.12 х100 

Ф= 100 точки 

Комплексна оценка - КО 
 
КО= 0.60х90+0.40х100 = 54+40 



КО= 94 точки. 

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията класира участника по 
Обособена позиция №3  на откритата процедура по следния начин: 
 
Първо място „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД с 94 точки 
 
На база всичко гореизложено, Комисията предлага на възложителя да определи 
за изпълнители по Обособени позиции №1, №2 и №3 на откритата процедура на 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство в недвижими 
имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на 
„Студентски столове и общежития“ЕАД, по три обособени позиции: 
1.Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за 
планиране Северен централен и Североизточен; 2. Недвижими имоти 
находящи се на територията на Югоизточния район за планиране; 3. 
Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране 
Южен централен, Югозападен и Северозападен“,  класираните участници по 
съответната обособена позиция, както следва:    
          
ПЪРВА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
 
1.„КРАССТРОЙ“ООД 
 
ВТОРА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
 
1.„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД 
2.„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД. 
 
ТРЕТА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
 
1.„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД 
 
Приложено представяме на Вашето внимание протокол №1, №2 и №3 
отразяващи работата на Комисията назначена със заповед № 124/17.12.2018 г. 
 
КОМИСИЯ: 
 

1. Пенка Савова (подпис) 
 

2. Илияна Бешкова (подпис) 
 

3. Емил Гигов (подпис) 
 
Данните са заличени на основание чл.42, ал.5 ЗОП, вр. с Регламент (ЕС)2016/679 относно 
защитата на личните данни.                                                          
 
                                                           


