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П Р О Т О К О Л № 1  

На 20.07.2020 г. в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № 610 /20.07.2020 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на открита процедура с предмет 

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община 

Белоградчик“, открита с Решение № 527 от 12.06.2020 г., се събра в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Каменов – гл. инженер; 

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

поръчки“;  

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

4. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”; 

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на получените 

оферти в процедурата. На публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците или техни упълномощени представители, видно от списъка на 

присъстващите участници при отваряне на оферти за участие в настоящата обществена 

поръчка. 

Председателят на комисията обяви участниците, от които са получени оферти за участие в 

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 17.07.2020 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника, подал 

оферта 

Вх. № и дата и час на подаване 

1.   

“Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин, 

бул. „Панония” № 1Б, тел. 094/ 605 270, 

с участници в обединението - „ПСТ 

Груп” ЕАД и „ПСТ Видин” ЕООД  

 

 

№ 3672 /17.07.2020 г. в 10:18 ч. 

 

2. 

 

„Вейл Конструкции” ЕООД,  гр. София, 

ул. „Вискяр планина” № 15-17, ет. 2, 

офис 4, тел. 02/ 824 01 84 

 

 

№ 3674 /17.07.2020 г. в 10:26 ч. 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и 

председателят подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51 и 52 от 

ППЗОП. 
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Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание както следва: 

Участник № 1 “Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин с участници в обединението: 

„ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ Видин” ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

следните документи: 

- опис на представените документи; 

- електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП) на оптичен 

носител – CD; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3), заедно с 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя в свободен текст (на хартиен носител и оптичен носител – 

CD); 

- договор за създаване на сдружение от 06.07.2020 г.;. 

- запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД,  гр. София 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

следните документи: ,  

- опис на представените документи,  

- електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП) на оптичен 

носител – CD; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3), заедно с 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя в свободен текст (на хартиен носител и оптичен носител – 

CD); 

-  запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

С описаните действия приключи публичната част от действията на комисията. 

Комисията продължи работата си по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

 

Участник № 1 “Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин с участници в обединението: 

„ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ Видин” ЕООД 

Участникът е представил три броя ЕЕДОП: от обединението - участник, от „ПСТ Груп“ 

ЕАД и „ПСТ Видин“ ЕООД, като е  декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията 

на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени 

в Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

несъответствия или непълноти  с извикванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. Установено бе, че „Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. 

Видин е представило всички изискуеми документи към заявлението за участие, като  
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същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

 

Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД,  гр. София 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е  

декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички 

обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията 

за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, несъответствия или 

непълноти  с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Установено бе, че „Вейл Конструкции” ЕООД,  гр. София е представило 

всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря 

напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

Имайки предвид гореизложеното комисията единодушно РЕШИ: 

Допуска участници „Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин и „Вейл Конструкции” 

ЕООД, гр. София до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, а именно разглеждане на техническите им предложения. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, на 10.08.2020 г. комисията се събра на закрито 

заседание за разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата за 

обществена поръчка. 

Председателят запозна комисията с утвърдената от възложителя методика за определяне 

на комплексна оценка на офертите на участниците, в т.ч. с минималните изисквания по 

отношение на съдържанието на предложенията за изпълнение на поръчката. 

Съгласно обявената методика за оценка на офертите показателите са следните: 

А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложените организация и начин на 

изпълнение на строителството и е с относителна тежест 60 %; 

Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява предложената от участника цена за 

изпълнение на поръчката и е с относителна тежест 40 %. 

Председателят на комисията напомни, че съгласно указанията на възложителя,  участник, 

който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, следва да се предложи за отстраняване от процедурата. 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на участниците и констатира следното: 

 

Участник № 1 “Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин с участници в обединението: 

„ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ Видин” ЕООД 

Участникът е представил Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката“ в съответствие с документацията към обществената поръчка. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на техническата рекултивация от 330 (триста 

и тридесет), календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 
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Към своето Техническо предложение за изпълнение на поръчката участникът е 

представил следните приложения: 

 Обяснителна записка за организация на изпълнение на поръчката; 

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с диаграми на работната 

ръка.  

 

I. Относно удовлетворяване на минималните изисквания на Възложителя: 

Съгласно изискванията за минимално съдържание на Техническото предложение и по-

конкретно за предложението за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР : 

участниците „в предложението си за изпълнение на включените в предмета на 

поръчката строително-монтажни работи, да представят описание на 

начинът/методите/средствата за тяхното изпълнение, както и предвидената от тях 

организация за изпълнение на строителството (подготвителни дейности, откриване на 

строителната площадка, координиране с други участници в строителния процес, 

съобразно ЗУТ и съставяне на актовете по време на извършване на строителството, 

извършване на СМР дейностите и предаване на обекта на възложителя)“. В тази връзка 

след като се запозна със предложението на участника, комисията установи, че в него не е 

отразен начина, по който „Белоградчик 2020” ДЗЗД и екипа му предвижда да координира 

дейността си с проектанта, осъществяващ авторски надзор на обекта. В т. 5 „Комуникация 

и координацията с Възложителя и между отделните участници в процеса“ са представени 

методите и начините за комуникиране и координация между техническия ръководител на 

обекта и възложителя и консултанта, осъществяващ строителен надзор, но не са разписани 

действията, които ще обезпечат взаимодействието между строителя и лицето, което ще 

извършва авторския надзор. Доколкото последният е основен участник в строителния 

процес, липсата на предвидени действия, които да осигурят правилната координация 

между него и изпълнителя на настоящата поръчка, е предпоставка за неточно изпълнение 

и приемане на строителните дейности на обекта. Горният пропуск поставя в риск 

качественото изпълнение на поръчката и представлява неизпълнение на минимално 

заложеното изискване за представяне на организация за изпълнение на строителството, 

която да включва предвидената координация между строителя и другите участници в 

строителния процес, съобразно ЗУТ.  

По повод гореизложеното, комисията констатира, че в представения в табличен вид от 

участника организационен план (т. 1 от предложението) за дейностите, в които пряко 

участие следва да има лицето, осъществяващо авторски надзор (напр. т. 3 „Основни 

видове СМР“, т. 3.2. „Подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа“), същото не е посочено в колона „Отговорник“. За дейноста по 

подписване на Акт образец № 15 като един от отговорниците е посочен „Консултант“, без 

обаче „Белоградчик 2020” ДЗЗД да предвиди участието и функциите на проектанта, които 

също следва да подпише съответния документ. Прави впечатление, че за дейност 2 

„Основни видове СМР“ участникът не е посочил като отговорници консултатът, 

извършващ строителен надзор и лицето, упражняващо авторския надзор, въпреки че  
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същите са основни участници в строителния процес съгласно ЗУТ и следва да 

контролират изпълнението на СМР. Горепосочените пропуски са съществени и водят до 

несъответствие на разписания от „Белоградчик 2020” ДЗЗД с изискванията от 

Техническата спецификация, документацията за участие и ЗУТ. 

Схематично е представена „Структура на управление” на стр. 36 от Предложението за 

изпълнение на поръчката, без да са посочени връзките между отделните заинтересовани 

страни, както и  вътрешно екипната организация, като по този начин отново не е видно по 

какъв начин ще се осъществява координирането с участниците в строителния процес. 

Посочените по-горе пропуски и непълноти в представената от участника организация на 

изпълнение на поръчката, представляват несъответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията за минимално съдържание на техническото предложение, като 

същото е основание за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, доколкото 

представената оферта не отговаря на посочените по-горе минимални изисквания в 

документацията за участие. 

Горепосочените пропуски и неточности не могат да бъдат санирани с представеното 

разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, които 

ще отговарят за изпълнението на всяка дейност и посочването на необходимите ресурси за 

изпълнение на строителните дейности. 

 

При разглеждането на представения линеен график са констатирани следните  

пропуски: 

1. В позициите 69 „Доставка и монтаж кръстач PE за челна заварка, SDR 17, PN10, 

d=160“,70 „Доставка и монтаж преход PE за челна заварка, SDR 17, PN10, 

d=160/90“ и 71 „Доставка и монтаж разклонител 90° PE за челна заварка, SDR 

17,PN10,d=90“ участникът не е отразил необходимата механизация за 

извършването на дейностите по монтаж чрез челна заварка, нито е посочил 

предвидения брой работници, които ще са заети с дейността. Посочването на 

отговорното за изпълнението на дейностите звено (Звено „Газов дренаж”) не е 

достатъчно, за да може възложителят и неговия помощен орган да определят колко 

работници и каква техника и механизация, ще са необходими за коректното 

изпълнение на дейността, доколкото в предложението за изпълнение на поръчката 

„Белоградчик 2020” ДЗЗД не е посочило какви човешки и материални ресурси ще 

включва всяко отделно предвидено звено (а видно от съдържанието на графика, 

същите за всяка отделна дейност ще бъдат различни по вид и състав). В 

техническото си предложение участникът е посочил, че за изпълнението на СМР е 

предвидил „работници, разпределени в следните специализирани звена: Звено 

„Земни работи“; Звено „Газов дренаж“; Звено „Биологична рекултивация”, 

оборудвани с необходимите инструменти, механизация и автотранспорт“, но 

конкретно описание на състава на всяко отделно звено не е направен (изброени са 

единствено машините, които общо ще са необходими за изпълнението на обекта, 

но не и по отделни звена). 

2. В позиция 72 „Доставка и полагане на чакъл фракция 20-40, промит“ липсва 

посочване на механизацията, с която да се достави фракцията и броя работници, 

които ще са заети с дейността. Като отговорник по изпълнението на дейността 
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отново е посочено Звено „Газов дренаж“, но не е уточнено каква техника ще 

използва същото и какъв набор от работници ще са му необходими. 

3. В позиция 79 „Доставка и монтаж тръба PE100 ф90х5.6,SDR 17 за газ 

перфорирана“ няма отразен брой работници, които ще са заети с дейността, като 

комисията по идентични на гореизложените причини не приема, че посочването на   

Звено „Газов дренаж“ като отговорник изпълнява изискването да са дефинирани 

необходимите ресурси за изпълнението на съответната дейност. 

4. В позиция 46 „Доставка и монтаж мрежа оградна ф2, кв.12.7х12.7мм, Н=1м“ няма 

отразен брой работници, които ще са заети с дейността. Тук отново „Белоградчик 

2020” ДЗЗД е посочило като отговорник Звено „Газов дренаж“, но не е 

конкретизирало какви човешки и технически ресурси ще са му необходими за 

изпълнението на дейността. 

5. За позиции 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62 и 67 също няма отразен брой 

работници, които ще са заети с дейността, като комисията намира, че липсата на 

изрично позоваване на необходимия брой човешки и технически ресурси е 

съществен пропуск, който не позволява на възложителя да се запознае с това дали 

участникът е предвидил необходимия брой работници за изпълнението на 

съответните СМР. 

Съгласно заложените изисквания в Методиката за оценка на офертите „Предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката удовлетворява минималните 

изисквания на възложителя“, когато „участникът е представил линеен график за 

изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка, като за всяка дейност 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение“. Отделно възложителят е 

посочил, че комисията следва да предложи за отстраняване от процедурата участник,  

който  е  представил  оферта,  която  съдържа в себе си текстове,  от  които  може  да  се  

заключи,  че не обезпечават изпълнението на поръчката. 

Видно от констатациите по т. 1-5, линейният график не отразява необходимите ресурси 

(труд, механизация) за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката. 

Дефинирането на необходимите ресурси за изпълнението на всяка дейност е минимално 

изискване за съдържание на линейния график за изпълнение на поръчката, с оглед което 

представената от участника оферта е непълна и неотговаряща на предварително обявените 

от възложителя условия. Същото е основание за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, доколкото представената оферта не отговаря на посочените по-горе минимални 

изисквания в документацията за участие. 

 

При разглеждането на представената диаграма на работната ръка са констатирани 

следните пропуски: 

1. От диаграмата на работната ръка (ДРР) не е видно какъв брой работници има на 

обекта всеки ден, доколкото броят им е окрупнен по десетдневки. Поради тази 

причина и с оглед на гореизложените пропуски в линейния график на участника не 

може да се определи реалното струпване на хора на обекта във всеки един момент. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка, за да удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя предложената от участника организация за изпълнението на  

 



 

7 

 

 

 

поръчката следва да включва „диаграма на работната ръка, като за всяка 

дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение“. 

2. В диаграмата на работната ръка (ДРР) не са отразени липсващите работници от 

линейния календарен график по посочените строително-монтажни работи, което 

прави ДРР некоректна и непълно изготвена. 

 

Видно от посочените пропуски в ДРР, същата отново не отговаря на минималните 

изисквания, заложени в документацията за участие и по-конкретно в методиката за оценка 

на офертите по отношение нейното съдържание. От същата не е видно разпределението 

във времето на човешките ресурси за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 

В допълнение комисията установи следното: 

- В предложението на участника няма предложени конкретни механизми, чрез които да се 

елиминира или минимизира негативното проявление спрямо околната среда и нейните 

компоненти (въздух, почви, подпочвени води). 

- В предложението на участника няма предложени конкретни аргументи (силни и 

положителни страни) как предложената организация и начин на работа ще гарантира 

качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

 

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи 

следните констатации: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката НЕ удовлетворява 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка, тъй като от същата не е видно по какъв начин ще се осъществява 

координирането с другите участници в строителния процес, което е минимално изискване 

за съдържанието на Техническото предложение. Линейният график не отразява 

необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на дейностите в предмета на 

поръчката и същият, както и ДРР не отговарят на минималните изисквания за съдържание, 

заложени в документацията за участие. 

Комисията счита, че в предложението на участника са констатирани множество 

пропуски при отразяване на отделните видове работи и необходимите ресурси за 

изпълнение на отделните дейности, посочени в Техническата спецификация. 

 

Съгласно предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка: 

„Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, на 

условията залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на 

Техническото предложение, както и такива съдържащи в себе си текстове, от които 

може да се заключи, че не обезпечават изпълнението на поръчката, като под такива 

следва да се разбират: посочване на дейности и/или методи, които си противоречат; 

представяне на организация за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, в т.ч. технология и етапност на изпълнение, съдържащи противоречия и/или 

разминавания в същите, както и противоречия и/или разминавания с и/или в/между 

приложените организация и Линеен календарен график и/или диаграма на работната 

ръка (неподлежащи на оценка).” 
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С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши ценовото предложение на 

участника „Белоградчик 2020” ДЗЗД да не се отваря на основание чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП и същият да бъде предложен за отстраняване от процедурата на основание 

чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително 

обявените изисквания и условия на възложителя от документацията за участие, 

относно липсата на посоченото по-горе минимално изискуемо съдържание.  

 

Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД,  гр. София 

Участникът е представил Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката“ в съответствие с документацията към обществената поръчка. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на строителството от 330 (триста и тридесет), 

календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

Към своето Техническо предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Обяснителна записка за организация на изпълнение на поръчката;  

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с диаграми на работната 

ръка.  

 

I. Относно удовлетворяване на минималните изисквания на Възложителя: 

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, 

комисията единодушно констатира, че същото съответства на техническата спецификация 

и изискванията на Възложителя, като в него е включено минимално изискуемото 

съдържание съгласно т. 3.3. на Раздел ІІІ „Указания за подготовка на офертата“ и 

утвърдената Методика за определяне на комплексните оценки на офертите (Раздел Х), а 

именно: 

В Предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил организацията за 

изпълнение на строителството, като е посочил отделните етапи на изпълнение, а именно: 

Етап 1: Временно строителство; 

Етап 2: Изпълнение на Техническата рекултивация; 

Етап 3: Демобилизация на строителната площадка, цялостно изчистване на обекта и 

предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт 15; 

Етап 4: Изпълнение на биологична рекултивация. 

Участникът е описал подробно всеки от етапите. Направено е описание на видовете 

дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията и методите им на 

изпълнение. Описанието включва всички процеси от предмета на поръчката, в т.ч. 

подготвителните дейности, откриване на строителната площадка и последващата 

демобилизация. Участникът е посочил всички актове, които ще бъдат съставени по време 

на строителните дейности на стр. 10 от предложението за изпълнение на поръчката, а 

именно: 

 Образец 2а за откриване на строителната площадка; 

 Образец 3 – констативен акт за установяване съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е 

приложен по отношение на застрояването; 

 Образец 4 (заповедна книга); 
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 Образец 5 – Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа; 

 Образец 6 – Акт за приемане на земната основа и действителните коти на 

извършените изкопни работи; 

 Образец 7 – Акт за  приемане на извършените строителни и монтажни работи по 

нива и елементи на строителната конструкция (при необходимост); 

 Образец 10 – При необходимост – Акт за установяване състоянието на строежа при 

спиране на строителството.; 

 Образец 11 – При необходимост – Акт за установяване състоянието на строежа и 

строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички 

спрени строежи по общия ред и предвидените в т.10 други случаи; 

 Образец 12 – (акт за приемане на скрити работи); 

 Образец 14 – (акт за приемане на конструкцията); 

 Образец 15 – Акт за установяване годността за приемане на строежа; 

 Образец 16 – Разрешение за ползване на строежа. 

 

Детайлно са описани  отделните стъпки и последователността при изготвяне на всеки от 

актовете по време на строителството, от откриването на строителната площадка до 

предаване на обекта на Възложителя. 

В табличен вид на стр. 13, т. 2 „Управление на човешките ресурси, ангажирани в процеса” 

от Предложението на участника е представено разпределението на човешките ресурси, 

необходими за изпълнение на поръчката като за всяка отделна дейност е посочена 

продължителността, началото и края на строителните дейности, както и необходимите 

работници за изпълнение на съответната дейност.  

На стр. 25, т. 3 „Мобилизация на предвидените техника и механизация” в Предложението 

за изпълнение на поръчката участника е представил разпределение на техниката и 

механизацията, необходими за изпълнение на поръчката за всяка отделна дейност, като е 

посочил продължителност, начало, край и механизация за всяка дейност. 

Участникът е дефинирал за всяка от дейностите, необходимите ресурси за изпълнение, в 

т.ч. материали, механизация (брой и вид) и работници (брой и вид). Това е видно от 

предложения Линеен график и диаграма на работната ръка. 

Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на 

поръчката и представения календарен график.  

На стр. 18 от предложението на участника в т. 2.1 е представено разпределението на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти – Технически 

ръководител, Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд” и Експерт 

„Отговорник по качеството”. За всеки от експертите в табличен вид са посочени и 

описани задължения и отговорности, които ще изпълнява.   

На стр. 23 от предложението участникът е представил организационна структурна схема 

от която се виждат комуникационните и координационни връзки между Изпълнителя, 

Възложителя и другите участници в строителния процес.  

На стр. 31 , т. 4 от предложението си участникът е представил методите за осъществяване 

на комуникация и координация с Възложителя и другите участници в строителството,  

чрез вътрешно екипна комуникация, комуникация, координация и контрол с Възложителя,  
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както и прилагане на интегриран модел за управление за постигане на целите и 

очакваните резултати с високо качество. 

Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил Линеен 

график и диаграма на работната ръка като за всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение.  

Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за 

организацията на изпълнение на строителните дейности, като отразява 

последователността, продължителността и разпределението във времето на всички 

включени в предмета на поръчката дейности и необходимите ресурси – труд и 

механизация за тяхното изпълнение. 

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани: 

 Мярка 

 Количество 

 Продължителност 

 Начало 

 Край 

 Работна ръка 

 Механизация 

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва. От диаграмата на 

работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от 

изпълнението на строителните дейности. 

 

С оглед на гореизложеното комисията единодушно приема, че предложението на „Вейл 

Конструкции” ЕООД,  гр. София съдържа всички минимално изискуеми, съгласно 

документацията за обществената поръчка, елементи, съответства на поставените 

изисквания към съдържанието на офертите, включително предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката, поради което предложението подлежи на оценка по 

утвърдената от възложителя Методика за комплексна оценка на офертите (Раздел Х от 

документацията за участие).  

 

II. Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя: 

В предложението за изпълнение на поръчката на участника на стр. 6, т. 1.1 е направено 

описание на начините, методите и средствата за изпълнение на строителството.  

Представена е технологичната последователност при изпълнение на отделните дейности. 

На стр. 37 от предложението си участника в табличен вид е представил 

последователността на отделните строителни дейности и взаимообвързаността между 

конкретните работи при изпълнение на строителството, като е посочил продължителност, 

начало, край и последователността и взаимообвързаността на всяка отделна дейност от 

изпълнение на строителството. 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество  по  

време  на  изпълнението  на  строителството,  които  обосновават точното и навременно 

изпълнение на поръчката. 

Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или 

минимизира негативното проявление спрямо околната среда и нейните компоненти 

(въздух, почви, подпочвени води). 
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В табличен вид на стр. 43 от предложението си участника е представил целените 

резултати за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови 

отпадъци за всяка отделна дейност. 

 

На стр. 49, т. 2 от предложението са представени аргументи, гарантиращи качественото и 

срочно изпълнение на поръчката, като са представени силните и положителни страни как  

предложената организация и начин на работа ще гарантират качественото и срочно 

изпълнение на поръчката, а именно: 

 Добра организационна структура и ефективна площадкова организация, прилагаща 

се при сформирането на екипи, отговорни за изпълнението на отделните дейности.  

 Стриктно спазване на технологичната последователност на всички видове 

строително-монтажни дейности и постоянен контрол на влаганите материали; 

 Високо професионални качества на всеки работник, което допринася за 

възможност за успоредно изпълнение на някои от видовете дейности, заложени в 

обекта; 

 Висока квалификация на ръководния състав, работещ в Дружеството, което се 

обосновава с дългогодишен опит, степен на образование и задълбочени познания в 

областта на строителството. 

 

Направеното описание отговаря на изискванията от методиката за оценка и дава 

увереност, че прилагането на съответните мерки би гарантирало точното изпълнение на 

обекта. 

На стр. 21 от Предложението на участника в т. 2.2. са посочени мерки за вътрешен 

контрол по отношение на организацията на ключовите експерти от екипа относно 

спазване срока на изпълнение на СМР. 

Участникът е идентифицирал потенциалните рискове по време на строителните дейности 

и е представил мерки за преодоляване им. 

Предложени са мерки и механизми за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на 

качество по време на изпълнение на поръчката, а именно: 

 Мерки за контрол върху качеството на материалите, а именно: 

1.Всички материали ще бъдат своевременно доставени на обекта; 

2. Ще се доставят мостри на материалите, които ще се влагат при строителството; 

3. Всички новополучени в склада продукти, строителни материали и резервни части ще 

бъдат описани в „Дневник за входящ контрол”. 

4. Отговорникът по качеството ще извършва всички предвидени в стандартизационните 

документи и техническата документация контролни дейности и др. 

 Мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите, а 

именно: 

1.Материалите се транспортират с подходящи транспортни средства; 

2. Товаренето и разтоварването на материалите се изпълнява с подходяща според вида на 

материалите техника; 

3. Ако товаро-разтоварните работи се извършват ръчно, ще се избягва увреждане на 

материалите; 

4. При съхранението материалите ще се подреждат според указанието на производителя, 

според поредността на използване и по видове; 
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5. При складирането на материалите на открито ще се вземат предвид атмосферните 

влияния с цел предпазването им от увреждане. 

 Мерки за контрол на качеството при изпълнение на СМР, а именно: 

1.Контрол върху качеството при изпълнение на изкопните работи.; 

2. Всички предвидени СМР ще се извършват от квалифицирана работна ръка с опит в 

бранша и достатъчно компетентна, за да извършва контректния вид работа; 

3. Стрикто спазване предписанията на инвестиционния проект; 

4. Осъществяване на операционен контрол на обекта; 

5. Всеки приключен вид работа, етап от изграждане на съответно съоръжение или работи, 

подлежащи на закриване ще бъдат одобрявани от представител на Възложителя и 

Строителния надзор и едва след това ще се преминава нататък в строителния процес. 

 

На стр. 53, т. 4 от предложението са представени конкретни методи и механизми, чрез 

които се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо околната среда и 

нейните компоненти – въздух, почви и подпочвени води. Предложените методи и 

механизми са следните: 

Мерките, предложени от участника за недопускане на замърсяване на работните и 

прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията 

са следните: 

 В непосредствена близост до фургоните за работнически и техническия състав ще 

бъдат осигурени и разположени контейнери за битови отпадъци, които веднъж 

седмично ще бъдат извозвани до депото за ТБО; 

 При евентуално наличие на отпадъчни материали, несъвместими с тези, които 

могат да се депонират на депото за ТБО, събирането и извозването им ще бъде 

извършено след съгласуване със съответните оторизирани органи; 

 При превоза на отпадъците автомобила задължително ще бъде покрит с мрежа, с 

цел да не се разпиляват отпадъци по пътното платно и др. 

Мерките, предложени от участника за намаляване на запрашеността на атмосферния 

въздух при изпълнение на поръчката са следните: 

 Транспортните коли, натоварени със земни маси или насипни товари ще се 

покриват с плътен брезент; 

 Предвижда се оросяване на строителната площадка; 

 Спазване на ограничаването на емисиите изгорели газове от строителната техника 

чрез ефективно използване на машинните смени и курсовете. 

Мерките, предложени от участника за ограничаване замърсяването на почвите при 

изпълнение на строителните работи са следните: 

 Не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните машини; 

 Ще бъде проведен инструктаж на служителите на обекта за действията, които 

трябва да бъдат предприети за ограничаване на замърсяването при инциденти др. 

Мерките, предложени от участника за ограничаване замърсяването на водите при 

изпълнение на строителните работи: 

 Преди започването на строителните дейности осигуряване на химически тоалетни 

за работещите на обекта, които ще се почистват веднъж седмично; 

 



 

13 

 

 

 

 Отпадъчната вода от мивка за измиване на ръце се отвежда и зауства в резервоар от 

полиетилен; 

 Забранява се изхвърлянето на строителни материали и смеси от работещите на 

места, различни от посочените. 

Комисията намира същите за относими и конкретно приложими към настоящия 

строителен обект, поради което приема, че участникът е включил в предложението си 

горепосоченият надграждащ елемент. 

 

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи 

следните констатации: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката удовлетворява 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

 участникът е предложил организация за изпълнение на строителството, посочил е 

разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови 

експерти, мобилизацията на предвидените техника и механизация и е представил 

методите за осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя, 

строителния и авторски надзор на обекта; 

 участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с 

диаграма на работната ръка, като за всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение. 

Предложената от участника организация за изпълнението на поръчката надгражда 

минималните изисквания на Възложителя, като са налични три от следните 

обстоятелства: 

 Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и 

посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на 

строителството обосновават навременното и качествено постигане на целените 

резултати – закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци на територията на община Белоградчик. Представени са конкретни 

аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин 

на работа ще гарантират качественото и срочно изпълнение на поръчката; 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на 

качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават точното 

и навременно изпълнение на поръчката; 

 Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или 

минимизира негативното проявление спрямо околна среда и нейните компоненти 

(въздух, почви, подпочвени води). 

 

На основание на изложеното по-горе и съобразно предварително обявената методика 

за оценка на офертите по показател ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ  офертата на 

„Вейл Конструкции” ЕООД се оценява с 60 точки. 

 

С оглед на гореизложеното Комисията реши ценовите предложения на допуснатите 

участници да бъдат оповестени на публично заседание на 07.10.2020 г. (сряда)  в 10:00 

часа в Заседателната зала на община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, етаж 2. 
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С извършване на горните действия, комисията приключи своята работа и заседанието бе 

закрито. 

При вземане на решенията не се получиха разногласия и особени мнения. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на  28.09.2020 г. в 

11:00 часа и отразява работата на комисията от заседания проведени на 20.07.2020 г., 

10.08.2020 г., 27.08.2020 г., 14.09.2020 г. и 28.09.2020 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

……………………(П)……………….Рени Христова Длъгнекова  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

……………………(П)……………………… инж. Иван Каменов 

 

……………………(П)…………………………  Анелия Емилова Кирилова  

 

……………………(П)…………………………..Милена Артинова Иванова  

 

……………………(П)………………………….. Николай Светланов Димитров  

 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 37 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 


