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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 666 /15.08.2018 г. 

 

Подписаният по-долу инж. Борис Николов, кмет на Община Белоградчик, на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  Протокол № 1 

от 28.05.2018 г., Протокол № 2 от 16.07.2018 г., Протокол № 3 от 13.08.2018 г. и Доклад 

от 13.08.2018 г. от дейността на комисията, назначена с Решение № 294/14.05.2018година 

на кмета на Община Белоградчик – инж. Борис Николов за класиране на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание с предмет 

„Осъществяване  на строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация 

на улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик”, открита с Решение 

№ 252 от 19.04.2018 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 

00287-2018-0007 

 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена,  в следния ред:  

 

Първо място: Участник № 4 „Проект Експерт Контрол” ЕООД, гр. Самоков с 

комплексна оценка 100  точки;  

Второ място: Участник № 6 Обединение „ТКС – РУБИКОН, гр. София с комплексна 

оценка 99,44 точки; 

Трето място: Участник № 1 “Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 

94,20 точки 

Четвърто място: Участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 

92,64  точки; 

Пето място: Участник № 3 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. 

София с комплексна оценка 90,36 точки; 

Шесто място: Участник № 5 „Независим строителен надзор” ООД, гр. София с 

комплексна оценка 90,05 точки.  

Седмо място: Участник № 7  „Обединение „Консултанти Белоградчик”, гр. София с 

комплексна оценка 75,96 точки. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: 

 

Участник № 4 „Проект Експерт Контрол” ЕООД, гр. Самоков с комплексна оценка 100  

точки 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

 

Участник „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София на основание чл. чл. 107, т. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП със следните мотиви: 

Комисията не приема така представената обосновка, тъй като представените 

доказателства не са достатъчни за обосноваване на предложената цена и изложените 

доводите на участника не могат да се отнесат към нито една от хипотезите на чл. 72, ал. 2 

ЗОП. Същата не съдържа икономически особености на предоставяната услуга, не са 

описани технически решения или наличие на изключително благоприятни за участника 

условия за предоставянето на услугите и не отговаря на изискванията на чл.72, ал.2 от 

ЗОП. 

Участника е обосновал предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката като се е 

позовал на икономически особености на предоставяните услуги и технически решения. 

Във връзка с изтъкнатото от участника обстоятелство, че същият разполага с офис в гр. 

София, персонал, техника и комуникации, комисията счита, че наличието на материална и 

техническа база е абсолютно задължително за всички участници, за да могат да изпълнят 

предмета на настоящата поръчка. Всеки един от допуснатите до този етап участници е 

установил наличието на опит при изпълнение на сходни дейности, което предполага, че 

същите разполагат с необходимите човешки и технически ресурси за изпълнението на 

дейностите по строителен надзор на обектите от предмета на поръчката. В тази връзка 

следва да се отбележи, че прогнозната стойност на поръчката е формирана въз основа на 

пазарна оценка на сходно изпълнени услуги. 

Комисията не приема за благоприятно условие, посоченото от участника наличие на офис 

в гр. София и използването на специално изработена платформа за обмен на информация 

и координация на работния процес. Посочените обстоятелства имат отношение към 

приетата организация на работа в дружеството, а не толкова към оферираната от 

участника крайна стойност. Участникът не е доказал как посочените обстоятелства могат 

да повлияят на предложената от него цена и то в порядък над 20% разлика  от средната 

цена на останалите участници.  

Комисията не приема и направената разбивка на предложената цена от участника, 

доколкото в нея не се съдържа задълбочен анализ на начина на образуване на всяка една 

дейност и перо от бюджета на поръчката. В предложената от участника „Икономическа 

концепция за определяне на цената” е посочено, че всеки един от експертите ще направи 

10 посещения на обекта. Предвидените от участника 10 посещения са твърде малко за 

упражняване на строителен надзор на следните обекти: ул. "Миджур", ул. "Стара 

планина", ул. "Н. Й. Вапцаров", локално жк. "Здравец", ул."Доц. Д-р Емил Павлов", ул. 

"Кольо Фичето", бул. "Съединение" и ул. "Белоградчишки проход". Освен това 

предвидените часове вложени на обекта (между 2 и 3 часа за всяко посещение) са крайно 

недостатъчни и не могат да обосноват точното изпълнение на дейностите, включени в 

предмета на поръчката. 

 

Разходите за транспорт също са формирани на база 10 посещения от страна на участника, 

което е крайно недостатъчно за качествено изпълнение на поръчката.  

В представената обосновка липсват разходи за начисляване на ДОО, ДЗПО и ЗО  на 

експертите, упражняващи строителен надзор от страна на работодателя, което е разход на 

дружеството,т.е на участника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Съгласно предоставената обосновка, участникът е посочил, че залага минимална печалба 

от 10% или 1540лв. Комисията счита, че обичайно е прието да се начислява печалба около 

10 % и посоченият процент за печалба от участника не може да се счита за минимален  и 

още повече не може да се счита за благоприятно условие в полза на конкретния участник, 

тъй като това е обичайна практика.  

 

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=16472. 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 б. “а“ от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията,  в 10-дневен срок от получаване на решението за 

избор на изпълнител. 

 

 

 

(ПП) 

инж. Борис Николов 

Кмет на Община Белоградчик 

 

 

 
Изготвил:  (П) 

Анелия Кирилова 

Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 

(Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 

http://belogradchik.bg/?p=16472

