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                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          

                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

 

ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи 

 и техническите предложения 

 

На 16.08.2019 г. в 10:00 часа комисия назначена със Заповед № 505 /24.07.2019 год. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет „Изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за 

образователни и социални услуги  по обособени позиции, както следва:” Обособена 

позиция № 1 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис 

I” № 1-3;Обособена позиция № 2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26; Обособена позиция № 3 - Многофамилна жилищна 

сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27; Обособена позиция № 4 - 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28; 

Обособена позиция № 5 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ж.к.„Здравец” № 12-19; Обособена позиция № 6 - Многофамилна жилищна сграда, находяща 

се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30; Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за 

образователни и социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър 

Батемберг” № 6, открита с Решение № 390 от 26.06.2019 г. и обявена в регистъра на обществени 

поръчки на АОП под  № 00287-2019-0002, се събра комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Антон Трифовов .- заместник кмет в община Белоградчик; 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки“;  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти  и евроинтеграция”; 

Проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците в процедурата за обществена поръчка. Протокол №1 е изпратен и получен от 

всички участници, като в срока, определен от Комисията са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I” № 103,  с Вх.№ 3692-

2/09.08.2019 за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 5 

2. „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, ул. „Широка” № 99 с вх. № 3712-2/13.08.2019 г. за 

обособени позиции № 2,3,6 и 7 
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3. „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин, ул. „Андрей Николов” № 11 с вх. 

№3718/12.08.2019 г. за обособена позиция № 7 

4. „Стройпром” ЕООД, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 1 с вх. № 3724-2/14.08.2019 

г.  за обособена позиция №4 

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания за 

подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, комисията установи 

следното: 

 Участник  „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, подал оферти за обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 5: 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в определения 

срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е представил следните 

документи: 

1. Нов цифрово подписан ЕЕДОП, съгласно образеца и указанията на възложителя, с 

попълнена част III „Основания за изключване”, в която са посочени национална база 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства и/или компетентния орган, 

който съгласно съответното законодателство, е длъжен да предостави съответната 

информация. Участникът е представил и копие на годишните финансови отчети за 2016, 

2017 и 2018 година. Посочени са два обекта сходни с предмета на поръчката, като е 

предоставена информация за категорията на обектите. 

Участникът е  декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние  и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертите на участника Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин за обособена позиция № 1 

и обособена позиция№ 5 до разглеждане на техническото предложение. 

Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферти за обособена позиция № 2, 

обособена позиция № 3, обособена позиция № 6  и  обособена позиция № 7: 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в определения 

срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е представил следните 

документи: 

1. Годишни финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 година 

Участникът е  декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние  и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертите на участника „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, за обособена позиция 

№ 2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 6  и  обособена позиция № 7 до 

разглеждане на техническото предложение. 

Участник № 9 „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин, подал оферта за Обособена 

позиция № 7 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в определения 

срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е представил следните 

документи: 
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1. Нов цифрово подписан ЕЕДОП, с попълнена част III „Основания за изключване”, в 

която са посочени национална база данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства и/или компетентния орган, който съгласно съответното законодателство, 

е длъжен да предостави съответната информация. Участникът е представил и копие на 

годишните финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 година. Посочени са два обекта 

сходни с предмета на поръчката, като е предоставена информация за категорията на 

обектите. В раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление” участникът е допълнил обхвата на посочените от него сертификати за 

управление на качеството и системи за екологично управление. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертата на участника „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин за обособена 

позиция № 7 до разглеждане на техническото предложение. 

Участник № 10 „Стройпром” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 4: 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в определения 

срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е представил следните 

документи: 

1. Нов цифрово подписан ЕЕДОП. Участникът не е попълнил част III „Основания за 

изключване”, в която са посочени национална база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства и/или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. В част IV „Критерии 

за подбор”, част А на ЕЕДОП участникът е отбелязал, че е вписан в съответен 

професионален регистър и е  посочил информация в съответствие с изискването за 

годност поставено от възложителя. Участникът е представил и копие на годишните 

финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 година. Участникът е декларирал данни за срока 

на валидност и обхвата на притежаваната от него застрахователна полица. В част IV 

„Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП участникът е декларирал категорията на 

обекта, който е посочен, че е изпълнен.  В раздел В от ЕЕДОП  участникът е декларирал, 

че разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, каквото е минималното изискване на 

възложителя. В раздел Г „Схеми за осигуряване на качество и стандарти за екологично 

управление” участникът е посочил, че притежава Сертификат № 064/ 03.04.2018 т. за 

внедрена система за управление на качеството с обхват строителство на сгради, 

съоръжения и прилежаща инфраструктура, издаден от T Cert с валидност до 03.04.2021 г. 

и сертификат № 124/2019 година за внедрена система за опазване на околната среда с 

обхват строителство на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура, издаден от T 

Cert с валидност до 14.08.2022 г. В така предоставената информация липсва данни за 

датата на издаване на сертификата за внедрена система за опазване на околната среда. 

Комисията извърши проверка в официалният сайт на сертификационния орган издал 

сертификата и установи, че за участникът няма издаден сертификат за внедрена 

система за опазване на околната среда с обхват строителство на сгради, съоръжения и 

прилежаща инфраструктура, издаден от T Cert с декларираната валидност. 

На основание чл.107 т.1 от ЗОП, комисията предлага Участник № 10 „Стройпром” ЕООД, гр. 

Видин, подал оферта за обособена позиция № 4 да бъде отстранен от участие в процедурата, 

тъй като същият не отговаря на поставеният от Възложителя критерий за подбор, а именно 

участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта EN 

ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство”. 
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С това заседанието на комисията приключи. 

На 19.08.2019 г. от 10.00 ч. се проведе ново закрито заседание на комисията на което бяха 

разгледани техническите предложения на допуснатите участници. 

Констатациите на комисията са както следва: 

Участник №1 “Билдком БГ” ЕООД, гр. София, подал оферта за обособена позиция № 6: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  320 (триста  и двадесет) 

календарни дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

В представеният линеен календарен график участникът е посочил, че видовете работи ще се 

изпълнят на три етапа. Подробно са описани видовете СМР включени в съответните етапи. 

Линейният календарен график е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика е 

посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и 

квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и 

механизация. 

В линейният график се предвижда подготвителните дейности по стартиране на строително - 

монтажните работи на обекта да започнат от 01.07 месец и да бъде приключен и предаден на 

Възложителя с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт №15) 

на 25.04. Видно в представеният Линеен календарен график след дата на предаване на обекта на 

Възложителя са заложени да се изпълняват още строително-монтажни работи – посочени в 

позиции 23, 29, 76, 77, които позиции са предвидени да се изпълнят в края на месец април и 

през месец май. След съставяне и подписването на Констативен акт за установяване годността 

за приемане на строежа (Акт №15) от всички страни в строителния процес се приемат за 

извършени всички строително-монтажни работи по строежа и обекта се въвежда в 

експлоатация. В така представеният график участникът е предвидил извършване на СМР 

след приключване на строежа, с което не е спазил технологичната съвместимост на 

отделните строителни операции. 

Участникът е представил строителна програма за организация и изпълнение на договора, в 

която е описал технологичната последователност на строителния процес – обхват на 

дейностите, описание на видовете СМР, организация на дейностите и подхода за изпълнение на 

поръчката, мерките за контрол с цел осигуряване на качество, мерки за намаляване 

дискомфорта на местното население.  

В т. 2 „Описание на видовете СМР” е описана подробно технологията на изпълнение на 

дейностите по строителство. В дейност „Топлоизолиране на покрив и под” е предвидена 

частична подмяна на керемиди (до 30%), а в представеният линеен календарен график са 

предвидени 100% подмяна на керемиди. Съгласно техническата спецификация на Възложителя, 

за този вид дейност е предвидена 100 % подмяна на керемиди.  В същата дейност за 

топлоизолирането на пода е предвидено топлоизолацията на прилежащите стени на сутерена 

граничещи с външен въздух (цокъл) с външна топлоизолация с EPS, а в линейният календарен 

график е предвидено топлоизолирането с  XPS. Съгласно изискванията на техническата 

спецификация и представено разяснение публикувано на „Профила на купувача” 

топлоизолацията следва да бъде изпълнена с XPS. Участникът е предвидил изпълнение на 

дейности, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя и 
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представеният от него линеен календарен график. Представеният линеен календарен 

график не съответства на строителната програма. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е представил обща програма и принципи за управление на риска. Представен е 

списък на ползите от  прилагането на подход за управление на риска. Описани са етапите при 

процеса на оценяване на рисковете, като е разгледан всеки един от етапите.  Идентифицирани  

са основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите. 

При описание на всеки един от етапите на оценка на рисковете са описани рискове, които не 

съответстват на идентифицираните от Възложителя рискове,  посочени в Техническата 

спецификация. 

Описани са рискове и са посочени мерки за тяхното преодоляване, които  касаят изпълнението 

на инженеринг. Идентифициран е риск от промени в законодателството на България и  промени 

в изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. Тези рискове не са съотносими към настоящата обществена поръчка. 

Съгласно изискването на Възложителя предложението на участниците в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - 

разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните  рискове; мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване 

на риска. 

В своето предложение участникът не е разгледал всички рискове идентифицирани от 

Възложителя. 

Не са разгледани аспекти на  проявление и сфери на влияние на следните на   рискове:  

- Рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка  

- Рискове, свързани с безопасността на работното място 

- Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес 

- Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС, както и 

промени в изискванията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. 

За тези рискове не са посочени мерки за тяхното преодоляване, както и мерки за 

преодоляване на последиците при тяхното евентуално настъпване.            

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

В предложението си участникът е разработил цялостна програма за опазване на околната среда 

по време на изпълнение на предмета на договора. Направено е описание на компоненти за 

неблагоприятно въздействие. Посочени са конкретни мерки за намаляване на конкретните 

въздействия върху околната среда. Разработен е План за организация по изпълнение на мерките 

за опазване на околната среда. 

След като разгледа в цялост представеното от участника предложение комисията констатира 

следното. 

Участникът, е представил  линеен график, който показва технологична несъвместимост на 

отделните дейности и операции и противоречие със строителната програма и техническата 

спецификация. В представената строителна програма не са описани всички рискове, 

дефинирани от Възложителя. 
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На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП комисията предлага участникът „Билдком БГ”  

ЕООД, гр. София  да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по обособена 

позиция № 6, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Участник № 2 “Билдком БГ” ЕООД, гр. София, подал оферта за обособена позиция № 5: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  326 (триста двадесет  и 

шест) календарни дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

В представеният линеен календарен график  участникът е посочил, че видовете работи ще се 

изпълнят на три етапа. Подробно са описани видовете СМР включени в съответните етапи. 

Линейният календарен график е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика е 

посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и 

квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и 

механизация. 

В линейният график се предвижда подготвителните дейности по стартиране на строително - 

монтажните работи на обекта да започнат от 01.07 месец и да бъде приключен и предаден на 

Възложителя с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт №15) 

на 25.04.Видно в представеният Линеен календарен график след дата на предаване на обекта на 

Възложителя са заложени да се изпълняват още строително-монтажни работи –посочени в 

позиции 25, 28, 30, 61, 67, 75, 77, 140  от графика, които позиции са предвидени да се изпълнят 

след предаване на обекта на Възложителя. След съставяне и подписването на Констативен акт 

за установяване годността за приемане на строежа (Акт №15) от всички страни в строителния 

процес се приемат за извършени всички строително-монтажни работи по строежа и обекта се 

въвежда в експлоатация. В така представеният график участникът е предвидил 

извършване на СМР след приключване на строежа, с което не е спазил технологичната 

съвместимост на отделните строителни операции. 

Участникът е представил строителна програма за организация и изпълнение на договора, в 

която е описал технологичната последователност на строителния процес – обхват на 

дейностите, описание на видовете СМР, организация на дейностите и подхода за изпълнение на 

поръчката, мерките за контрол с цел осигуряване на качество, мерки за намаляване 

дискомфорта на местното население.  

В т. 2 „Описание на видовете СМР” участникът детайлно е описал, че ще бъде изпълнено 

топлоизолиране на тавана на сутерена (мазета). В дейност „Топлоизолиране на покрив и под”, 

също е предвидено, че ще бъде положена топлоизолация от EPS по тавана на избените 

помещения, в представеният линеен график такава дейност не е предвидена. Съгласно 

техническата спецификация за обекта не се предвижда полагане на топлоизолация на тавани на 

избените помещения. В същата дейност за топлоизолирането на пода е предвидено 

топлоизолацията на прилежащите стени на сутерена граничещи с външен въздух (цокъл) с 

външна топлоизолация с EPS, а в линейният календарен график е предвидено топлоизолиране с  

XPS. Съгласно изискванията на техническата спецификация топлоизолацията следва да бъде 

изпълнена с XPS. Участникът е предвидил изпълнение на дейности, които не съответстват 

на техническата спецификация на възложителя и представеният от него линеен 
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календарен график. Представеният линеен календарен график не съответства на 

строителната програма. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е представил обща програма и принципи за управление на риска. Представен е 

списък на ползите от прилагането на подход за управление на риска. Описани са етапите при 

процеса на оценяване на рисковете, като е разгледан всеки един от етапите.  Идентифицирани  

са основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите. 

При описание на всеки един от етапите на оценка на рисковете са описани рискове, които не 

съответстват на идентифицираните от Възложителя рискове,  посочени в Техническата 

спецификация. 

Описани са рискове и са посочени мерки за тяхното преодоляване, които  касаят изпълнението 

на инженеринг. Идентифициран е риск от промени в законодателството на България и  промени 

в изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. Тези рискове не са съотносими към настоящата обществена поръчка. 

Съгласно изискването на Възложителя предложението на участниците в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - 

разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните  рискове; мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване 

на риска. 

В своето предложение участникът не е разгледал всички рискове идентифицирани от 

Възложителя. 

Не са разгледани аспекти на  проявление и сфери на влияние на следните на   рискове:  

- Рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка  

- Рискове, свързани с безопасността на работното място 

- Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес 

- Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС, както и 

промени в изискванията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. 

За тези рискове не са посочени мерки за тяхното преодоляване, както и мерки за 

преодоляване на последиците при тяхното евентуално настъпване.            

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

В предложението си участникът е разработил цялостна програма за опазване на околната среда 

по време на изпълнение на предмета на договора. Направено е описание на компоненти за 

неблагоприятно въздействие. Посочени са конкретни мерки за намаляване на конкретните 

въздействия върху околната среда. Разработен е План за организация по изпълнение на мерките 

за опазване на околната среда. 

След като разгледа в цялост представеното от участника предложение комисията констатира 

следното. 

Участник, е представил  линеен график, който показва технологична несъвместимост на 

отделните дейности и операции и противоречие със строителната програма и  техническата 

спецификация. В представената строителна програма не са описани всички рискове, 

дефинирани от Възложителя. 
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На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП комисията предлага участникът „Билдком БГ”  

ЕООД, гр. София  да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по обособена 

позиция № 5, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Участник № 3 „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 1: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен  е срок за изпълнение на видовете СМР –  300 ( триста) календарни 

дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности, 

който е придружен с диаграма на работната ръка. 

Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности съгласно 

изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В Линейният календарен 

график са отразени всички дейности и тяхната технологична последователност, както и 

продължителността и разпределението във времето на всеки етап от строителството.  

Участникът е представил строителна програма съдържаща всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 

дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на 

обектите в експлоатация, както и всички  други дейности и подддейности, необходими за 

постигане на целите на договора. Описани са видовете СМР съгласно техническата 

спецификация и технологията на тяхното изпълнение. Посочена е организацията и подхода при 

изпълнение на поръчката, като подробно е описано времето за изпълнение на видовете 

дейности, квалифицираните лица и работна ръка и необходимото оборудване и механизация.  

Участникът е предложил и организация на дейностите, като е описал необходимите човешки 

ресурси, разпределение на дейностите между експертите и схемата на взаимодействие във 

връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата. 

Участникът е описал мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, 

както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на 

договора. Всяка една от мерките е описана подробно, като е посочено и отговорното лице и 

неговото задължение при прилагане на мярката. 

Участникът е описал мерките за намаляване на дискомфорта на местното население. 

Посочил е конкретни мерки и очакваните ефекти от прилагането им. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като е направена 

оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното въздействие на 

рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на рисковете. Посочени 

са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и мерки за преодоляване на всеки 

един от рисковете. 

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 
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Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда при 

изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по време на работа, 

както и след приключване на строителството. Направена е връзка как конкретните замърсители 

засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е план за организация по изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда.  

Предложеният за изпълнение срок съответства на представеният линеен график за изпълнение 

на предвидените дейности. Същият отразява технологичната последователност и съответства на 

разработената строителна програма. 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане на 

неговото ценово предложение. 

Участник № 4 „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 5: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  360 (триста  и шестдесет) 

календарни дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му  с изискванията   на възложителя .  

Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности, 

който е придружен с диаграма на работната ръка. 

Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности съгласно 

изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В Линейният календарен 

график са отразени всички дейности и тяхната технологична последователност, както и 

продължителността и разпределението във времето на всеки етап от строителството.  

Участникът е представил строителна програма съдържаща всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 

дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на 

обектите в експлоатация, както и всички  други дейности и подддейности, необходими за 

постигане на целите на договора. Описани са видовете СМР съгласно техническата 

спецификация и технологията на тяхното изпълнение. Посочена е организацията и подхода при 

изпълнение на поръчката, като подробно е описано времето за изпълнение на видовете 

дейности, квалифицираните лица и работна ръка и необходимото оборудване и механизация.  

Участникът е предложил и организация на дейностите, като е описал необходимите човешки 

ресурси, разпределение на дейностите между експертите и схемата на взаимодействие във 

връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата. 

Участникът е описал мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, 

както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на 

договора. Всяка една от мерките е описана подробно, като е посочено и отговорното лице и 

неговото задължение при прилагане на мярката. 

Участникът е описал мерките за намаляване на дискомфорта на местното население. 

Посочил е конкретни мерки и очакваните ефекти от прилагането им. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 
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Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като е направена 

оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното въздействие на 

рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на рисковете. Посочени 

са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и мерки за преодоляване на всеки 

един от рисковете. 

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда при 

изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по време на работа, 

както и след приключване на строителството. Направена е връзка как конкретните замърсители 

засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е план за организация по изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда 

След като разгледа в цялост представеното от участника предложение комисията констатира 

следното. 

Предложеният за изпълнение срок съответства на представеният линеен график за изпълнение 

на предвидените дейности. Същият отразява технологичната последователност и съответства на 

разработената строителна програма. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията 

на Възложителя и допуска участника до разглеждане на неговото ценово предложение. 

Участник № 5 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 6: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  300 ( триста) календарни 

дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности, 

който е придружен с диаграма на работната ръка. 

Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности съгласно 

изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В Линейният календарен 

график са отразени всички дейности и тяхната технологична последователност, както и 

продължителността и разпределението във времето на всеки етап от строителството.  

Участникът е представил и строителна програма в съответствие с изискванията на Възложителя 

и Техническите спецификации. Строителната програма съдържа описание на технологичната 

последователност на строителството –  описание на предвидените строително-монтажни 

дейности и технологията на тяхното изпълнение. Направени са предложения за реализирането 

на всички дейности включени в техническата спецификация - вид, състав, техническа 

обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен 

график и диаграма на работата ръка. Посочени са експерти за изпълнение на строително 

монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват. 

Предложена е организация на дейностите която  е съобразена с техническите спецификации и 

особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 
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работници. Участникът е направил описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти.Описано е как ще се извършва 

доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график 

начало и край на изпълнение на съответната дейност. Направено е пълно описание на мерките 

за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола 

за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Описани са и мерки 

за намаляване на дискомфорта на местното население, както и отговорните за реализиране на 

мярката експерти. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като е направена 

оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното въздействие на 

рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на рисковете. Посочени 

са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и мерки за преодоляване на всеки 

един от рисковете. 

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда при 

изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по време на работа, 

както и след приключване на строителството. Направена е връзка как конкретните замърсители 

засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е план за организация по изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията 

на Възложителя и допуска участника до разглеждане на неговото ценово предложение. 

Участник № 6 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 2: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  300 ( триста) календарни 

дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности, 

който е придружен с диаграма на работната ръка. 

Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности съгласно 

изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В Линейният календарен 

график са отразени всички дейности и тяхната технологична последователност, както и 

продължителността и разпределението във времето на всеки етап от строителството.  

Участникът е представил и строителна програма в съответствие с изискванията на Възложителя 

и Техническите спецификации. Строителната програма съдържа описание на технологичната 

последователност на строителството –  описание на предвидените строително-монтажни 

дейности и технологията на тяхното изпълнение. Направени са предложения за реализирането 

на всички дейности включени в техническата спецификация - вид, състав, техническа 
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обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен 

график и диаграма на работата ръка. Посочени са експерти за изпълнение на строително 

монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват. 

Предложена е организация на дейностите която  е съобразена с техническите спецификации и 

особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 

работници. Участникът е направил описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти.Описано е как ще се извършва 

доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график 

начало и край на изпълнение на съответната дейност. Направено е пълно описание на мерките 

за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола 

за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Описани са и мерки 

за намаляване на дискомфорта на местното население, както и отговорните за реализиране на 

мярката експерти. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като е направена 

оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното въздействие на 

рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на рисковете. Посочени 

са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и мерки за преодоляване на всеки 

един от рисковете. 

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда при 

изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по време на работа, 

както и след приключване на строителството. Направена е връзка как конкретните замърсители 

засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е план за организация по изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията 

на Възложителя и допуска участника до разглеждане на неговото ценово предложение. 

Участник № 7 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за Обособена позиция № 3: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  300 ( триста) календарни 

дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности, 

който е придружен с диаграма на работната ръка. 

Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности съгласно 

изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В Линейният календарен 

график са отразени всички дейности и тяхната технологична последователност, както и 

продължителността и разпределението във времето на всеки етап от строителството.  
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Участникът е представил и строителна програма в съответствие с изискванията на Възложителя 

и Техническите спецификации. Строителната програма съдържа описание на технологичната 

последователност на строителството –  описание на предвидените строително-монтажни 

дейности и технологията на тяхното изпълнение. Направени са предложения за реализирането 

на всички дейности включени в техническата спецификация - вид, състав, техническа 

обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен 

график и диаграма на работата ръка. Посочени са експерти за изпълнение на строително 

монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват. 

Предложена е организация на дейностите която  е съобразена с техническите спецификации и 

особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 

работници. Участникът е направил описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти.Описано е как ще се извършва 

доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график 

начало и край на изпълнение на съответната дейност. Направено е пълно описание на мерките 

за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола 

за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Описани са и мерки 

за намаляване на дискомфорта на местното население, както и отговорните за реализиране на 

мярката експерти. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като е направена 

оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното въздействие на 

рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на рисковете. Посочени 

са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и мерки за преодоляване на всеки 

един от рисковете. 

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда при 

изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по време на работа, 

както и след приключване на строителството. Направена е връзка как конкретните замърсители 

засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е план за организация по изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията 

на Възложителя и допуска участника до разглеждане на неговото ценово предложение. 

Участник № 8 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за Обособена позиция № 7: 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  210 (двеста и десет ) 

календарни дни.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности, 

който е придружен с диаграма на работната ръка. 
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Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности съгласно 

изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В Линейният календарен 

график са отразени всички дейности и тяхната технологична последователност, както и 

продължителността и разпределението във времето на всеки етап от строителството.  

Участникът е представил и строителна програма в съответствие с изискванията на Възложителя 

и Техническите спецификации. Строителната програма съдържа описание на технологичната 

последователност на строителството –  описание на предвидените строително-монтажни 

дейности и технологията на тяхното изпълнение. Направени са предложения за реализирането 

на всички дейности включени в техническата спецификация - вид, състав, техническа 

обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен 

график и диаграма на работата ръка. Посочени са експерти за изпълнение на строително 

монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват. 

Предложена е организация на дейностите която  е съобразена с техническите спецификации и 

особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 

работници. Участникът е направил описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти.Описано е как ще се извършва 

доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график 

начало и край на изпълнение на съответната дейност. Направено е пълно описание на мерките 

за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола 

за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Описани са и мерки 

за намаляване на дискомфорта на местното население, както и отговорните за реализиране на 

мярката експерти. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като е направена 

оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното въздействие на 

рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на рисковете. Посочени 

са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и мерки за преодоляване на всеки 

един от рисковете. 

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда при 

изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по време на работа, 

както и след приключване на строителството. Направена е връзка как конкретните замърсители 

засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е план за организация по изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията 

на Възложителя и допуска участника до разглеждане на неговото ценово предложение. 

Участник № 9 „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин, подал оферта за Обособена 

позиция № 7 

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 

подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка, Строителна програма и спецификация на основните 

материали.  

Предложен е срок за изпълнение на видовете СМР –  120 (сто и двадесет) 

календарни дни.  
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на съответствието му с изискванията   на възложителя .  

Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности, 

който е придружен с диаграма на работната ръка. 

Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности съгласно 

изискванията на техническата спецификация за настоящата поръчка. В Линейният календарен 

график са отразени всички дейности и тяхната технологична последователност, както и 

продължителността и разпределението във времето на всеки етап от строителството.  

Участникът е представил и строителна програма в съответствие с изискванията на Възложителя 

и Техническите спецификации. Строителната програма съдържа описание на технологичната 

последователност на строителството –  описание на предвидените строително-монтажни 

дейности и технологията на тяхното изпълнение. Направени са предложения за реализирането 

на всички дейности включени в техническата спецификация - вид, състав, техническа 

обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен 

график и диаграма на работата ръка. Посочени са експерти за изпълнение на строително 

монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват. 

Предложена е организация на дейностите която  е съобразена с техническите спецификации и 

особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 

работници. Участникът е направил описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти.Описано е как ще се извършва 

доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график 

начало и край на изпълнение на съответната дейност. Направено е пълно описание на мерките 

за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола 

за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Описани са и мерки 

за намаляване на дискомфорта на местното население, както и отговорните за реализиране на 

мярката експерти. 

По отношение на представената програма за управление на риска комисията констатира 

следното: 

Участникът е направил анализ на идентифицираните от възложителя рискове като е направена 

оценка на вероятността за настъпване на рисковете, оценка на очакваното въздействие на 

рисковете, както и дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на рисковете. Посочени 

са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете както и мерки за преодоляване на всеки 

един от рисковете. 

По отношение на изискването за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора комисията констатира следното: 

Участникът е направил анализ и оценка на основните аспекти на околната среда при 

изпълнението на обекта, предложил е общи мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството през мобилизационния период, действия по време на работа, 

както и след приключване на строителството. Направена е връзка как конкретните замърсители 

засягат отделните аспекти на околната среда. Представен е план за организация по изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията 

на Възложителя и допуска участника до разглеждане на неговото ценово предложение. 

С това заседанието на комисията приключи 
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Комисията реши ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

22.08.2019 г. в 09.30 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, 

етаж 2. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на  19.08.2019 г. в 15:00 

часа и отразява работата на комисията от заседания проведени на 16.08.2019 и 19.08.2019 г. 

Комисия:  

Председател: …(П)………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

Членове: 1.…(П)……………..                                  2. …(П)………………………. 

                  (А. Трифонов)                                              (Ан. Кирилова) 

 

   3………(П)………………….                                    4. …(П)…………………….. 

        (М. Иванова)                                                             (А.Георгиева) 

 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 


