
П Р О Т О К О Л  № 2 

По чл.181, ал.4 от ЗОП и 
 чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 и ал.3 от ППЗОП 

 
 от дейността на комисия назначена със Заповед № 997/19.07.2019 г. на Кмета  на община 
Белене – Милен Павлов Дулев, за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получени 
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 
от ЗОП, с предмет: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, 
ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“, публикувана с 
уникален № в РОП на сайта на АОП  00661-2019-0009, открита с Решение № 934/27.06.2019 г. 
на Кмета на община Белене, с публикувано обявление в РОП на  27.06.2019 г. 
 
  Днес, 30.07.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Община Белене – гр. Белене, ул. България 
№ 35, етаж последен, зала № 26, комисия в състав:  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Инж. Емил Валентинов Петров – магистър-инженер ВиК, външен експерт от списъка 
по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, УНЕ ВЕ – 2039,  
и  

 
ЧЛЕНОВЕ:  
 1.  Адв. Валери Трифонов Начев – правоспособен юрист, адвокат от АК- гр.Плевен, 

 
2.  Адв. Станимир Веселинов Колев – правоспособен юрист, адвокат от САК, 

  
 се събра, в изпълнение на Заповед № 997/19.07.2019 г. на Кмета  на  Община Белене – 
Милен Павлов Дулев – Възложител по чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП. Съгласно посоченото в Протокол 
№1 от 19.07.2019 г. и на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията допуска единствения 
участник „Божков-Билд“ ЕООД - гр. Самоков, ЕИК 131483135 до по-нататъшно участие в 
процедурата и разглеждане на техническото му предложение. 
 
 Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП, за съответствие на участниците с изискванията към лично състояние или критериите за 
подбор, поставени от възложителя обективирано в Протокол №1/19.07.2019г., комисията 
единодушно взе решение да продължи работата си с детайлно разглеждане на техническото 
предложение на допуснатия участник, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП и във връзка чл.57, 
ал.2 от ППЗОП, при което се получиха следните резултати: 

1. Участник „Божков-Билд“ ЕООД - гр. Самоков: 
 
Техническото предложение на участника съдържа: 

- Предложение за изпълнение на поръчката – съгласно Приложение №6; 
- Обяснителна записка към техническото предложение с описание на цялостния подход 

за изпълнение на обекта и съответните изискуеми елементи; 
- Предложен срок за изпълнение 180 календарни дни; 
- Гаранционни срокове за изпълнените работи на обекта ще съответстват на сроковете, 

съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма 
да бъдат по-кратки от посочените там; 
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- Участникът е декларирал, че е запознат с разпоредбата на чл.39, ал.1 от ППЗОП и 
приема условията за изпълнение на поръчката. 

 
Предложението съдържа още:  

- Линеен график за изпълнението на дейностите по поръчката с Диаграма на работната 
ръка и диаграми на механизацията; 

- Електронен носител със сканирано техническото предложение. 
 
 След проверка на техническото предложение на участника като задължителни реквизити 
на предложенията, комисията констатира, че същото отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя към съдържанието и попълването на отделните части, и го допуска до по-
нататъшно участие в процедурата и оценка по показателите от утвърдената от Възложителя 
Методика за оценка. Офертата е оценена както следва (чл. 56, ал.3 и 57, ал.2 от ППЗОП): По 
показателя П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” (Тп). 
 

Комисията, след като подробно разгледа и се запозна с предложеното от участника 
техническо предложение, констатира следното кратко описание на техническото предложение: 
 

1. В образец Приложение №6, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за 
реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет / календарни дни. 

2. Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 
от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

3. Представено е описание на предмета на обществената поръчка, с разгледани 
ефективност на планирания подход, цел, финансиране, подробно описание на предмета на 
обществената поръчка, място и срок на изпълнение. 

 

№ 

Минимални изисквания на 
Възложителя към съдър-

жанието на отделните 
части на офертата 

Мотиви и аргументи на комисията по отношение 
наличието на изискуемите елементи 

МЕ.1. Предложение за подхода и 
организация на изпълнение 
на обекта, включващ 

технология, 
последователност и 
взаимовръзка на извършване 
на СМР, в съответствие с 

нормативните изисквания, 
техническата 
спецификация и линейния 
график за 

изпълнение (изпълнението 
на обекта следва да е 
разделено на етапи, по 
дейности и 

задачи съобразно 

В тази част на предложението си участникът, 

съобразно изискванията в документацията за 

участие и приложената към нея Методика за 

оценка, е разделил изпълнението на обекта на 

етапи, във всеки от който са обособени и подробно 

описани не само дейностите, които са заложени в 

техническата спецификация и проекта, но и всички 

останали съпътстващи видове работи, без които 

реализацията на обекта не би била възможна или 

достатъчно устойчива и ефективна. В първия етап 

от изпълнението на обекта са предвидени за 

изпълнение всички видове работи, характерни за 
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организацията на 
участника, при съблюдаване 
на предварително 

обявените условия на 
възложителя), като е 
представено 
съблюдаването на общите 

изисквания за безопасни и 
здравословни условия на 
труд в строителството. 

мобилизационния период, организация на 

строителната площадка, временно строителство, 

площадки за складиране на материали и престой на 

механизация, въвеждане на временна организация 

за безопасност на движението чрез поставяне на 

съответните обозначения и сигнализация на 

строителния обект, така че да се осигури 

непрекъснатост на движението и транспортния 

поток. В този първи и основополагащ за 

изпълнението на строителството етап участникът е 

предвидил още всички дейности, свързани с 

мобилизация на ресурсите, разчистване на 

строителната площадка, геодезически работи, 

проверка на изчислените в проекта количества, 

въвеждането на временна организация на 

движението, уточняване на транспортните 

маршрути и местата за извозване и депониране на 

отпадъците, набавяне на необходимите 

разрешителни, съставяне на план за доставка на 

материалите. С описанието на дейностите от 

първия етап от изпълнението на обекта, които 

участникът ще извършва съгласно предвидената в 

графика му последователност, същият доказва, че 

подходът му ще осигури безопасно и законно 

започване на строителството. 

Във втория етап от изпълнението на проекта, 

следващ мобилизационния етап, участникът 

планира да изпълнява всички предвидени СМР, 

като за целия период на строителството наред със 

същинското изпълнение на строителните работи и 

монтажните дейности ще осигурява временната 

организация за безопасност на движението, 

спазване на мерките за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд чрез 

подходящи светлоотразителни жилетки и стриктно 
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провеждани инструктажи на персонала, опазване на 

околната среда при изпълнение на СМР, ще 

осигурява необходимата механизация и строителни 

продукти по предварително установен план, ще 

осигурява висока производителност на труда и 

спазване на линейния график в неговата 

последователност и срокове, ще следи и осигурява 

във всеки момент високо качество на изпълнение 

на СМР, като спазва изцяло методите за 

изпълнение, чрез стриктна последователност и 

спазване на заложените от него осем технологични 

подетапа за обекта.(стр.11-13 от Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката). 

В третия етап от реализацията на обекта са 

предвидени всички дейности, касаещи 

довършителните работи по обекта и предаването 

му на Възложителя, а именно: окомплектоване, 

изготвяне и предоставяне на Възложителя на 

цялата строителна документация, почистване на 

строителната площадка, демобилизация, демонтаж 

на временното строителство, извозване на 

техниката, възстановяване на пътните знаци, 

изготвяне на екзекутивна документация в три 

екземпляра съгласно чл. 175, ал. 1, 2 и 5 от ЗУТ, 

провеждане на лабораторни тестове, единични 

проби и изпивания, отстраняване на недостатъци, 

разработване на план за гаранционно поддържане 

на строителството, подписване на Констативен акт 

за установяване годността за приемане на строежа 

и последващото въвеждане на обекта в 

експлоатация. От описанието на този етап от 

изпълнението, може да се счете, че участникът 

доказва, че разполага с необходимите ресурси, опит 

и установени практики за законовото приключване 

на обекта и може да осигури неговото успешно 
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изпълнение и документиране. 

Като последващ етап участникът е дефинирал 

осигуряването на гаранционно поддържане на 

обекта в случай на появили се дефекти в 

гаранционния срок в съответствие с изискванията 

на Възложителя и тези на Наредба № 2/31.07.2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минималните гаранционни 

срокове за изпълнение на строителни и монтажни 

работи, съоръжения и обекти. 

В тази част от предложението си участникът 

съгласно изискванията е описал също и 

предвижданата от него последователност и 

взаимовръзка на извършване на СМР, показани по 

видове дейности, тяхната продължителност, начало 

и край, като същите съответстват на представения 

линеен календарен график. 

За всички СМР, предвидени в проекта, е описана 

технологията им на изпълнение, като 

последователност от съвкупни операции, 

производствен процес и указания за начините и 

средствата за извършването им. От описанието 

става ясно по какъв начин участникът планира да 

изпълни всеки строителен процес с работници с 

точно определена специалност и квалификация, 

вида и съчетаването на използваните машини и 

инструменти при спазване на технологичната 

последователност. 

Като част от своя подход и организация за 

изпълнение на СМР участникът е описал мерките 

за опазване на околната среда при изпълнение на 

СМР, които включват мерки за намаляване на 

емисиите на шум, мерки за опазване на 

замърсяване на атмосферния въздух, мерки за 

опазване на водите от замърсяване, мерки за 
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опазване на почвата и растителността в района на 

обекта. В този раздел участникът е дефинирал 

всички потенциално възможни опасности за 

околната среда в следствие на строителната му 

дейност, степента на влиянието, което биха оказали 

и последиците от възникването им. Мерките, които 

участникът предлага да реализира са логични, 

приложими за случая на конкретния строителен 

обект и гарантират опазването на околната среда и 

природните ресурси. 

 

Въз основа на горното, комисията счита, че 

Елемента е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ технология, 

последователност и взаимовръзка на извършване на 

СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в 

съответствие с нормативните изисквания, 

техническата спецификация и линейния график за 

изпълнение и при съблюдаването на общите 

изисквания за безопасни и здравословни условия на 

труд в строителството. Между този елемент и 

останалите части на техническото предложение не 

се констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.2. Предложение за 
организацията на 
обезпечаване на 
необходимите ресурси, 
организация на работата 
на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени 
в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и 
координация на работната 
ръка, които 

да съответстват на 
приложения Линеен график 
и диаграма на работната 
ръка, с 
посочена йерархична схема, 

В предложението си по отношение организацията 

на обезпечаване на необходимите ресурси 

участникът е показал йерархичната схема, по която 

тя ще се осъществява на практика. Описани са 

основните комуникационни методи и подходи, 

представляващи част от вътрешно фирмената му 

организация. Посочени са мерките и методите за 

мобилизиране на екипа за изпълнение на договора, 

делегиране на права и отговорности, текущо 

информиране в процеса на работа, активно 

управление на работните процеси, ефективен 

контрол, активна комуникация, като същите 
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при което е посочено как се 
разпределят основните 
отговорности и 
дейностите между 
предвидения от участника 
човешки ресурс, в 
съответствие с 
изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и 
предварително 
обявените условия на 
възложителя. 

показват, че участникът може да осигури 

правилната организация и подбор на човешкия 

ресурс, ангажиран с изпълнението. За всеки от 

експертите – както задължително изискваните от 

Възложителя, така и допълнителните, предложени 

от участника, същият е посочил характеристика на 

заеманата длъжност от експерта, организационните 

му връзки и взаимоотношения с останалите 

членове на екипа и ръководството, функциите и 

задълженията на конкретния експерт. Посочени са 

начините за осигуряване на вътрешен и външен 

контрол по отношение на работния състав и 

работните звена в организацията, компетенциите на 

служителите. За изпълнението на строителството 

на стр. 70 и стр.71, изпълнителят е посочил 

стоителен екип от специалисти, както следва:  

Ръководител екип; Технически ръководител; 

Координатор по безопасност и здраве; Отговорник 

по качеството и отговорник по опазване на 

околната среда, ведно със работните им 

задължения в табличен вид. Разпределението на 

задачите на експертите при изпълнението на 

поръчката е дефинирано за всеки от етапите на 

изпълнението и, като за всеки експерт са посочени 

конкретни задачи и отговорности, които ще следва 

да изпълнява по време на изпълнението на 

договора. 

Въз основа на горното, комисията счита, че 

Елемента е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ организация на работата 

на човешкия ресурс за всички дейности, включени 

в поръчката - състав, техническа обезпеченост и 

координация на работната ръка, съответстващи на 

приложения Линеен график и диаграма на 

работната ръка, с посочена йерархична схема, с 
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разпределение на основните отговорности и 

дейностите между предвидения от участника 

човешки ресурс. Елемента е в съответствие с 

изложението на подхода за изпълнение на обекта и 

предварително обявените условия на възложителя. 

Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира 

разминаване или несъответствия. 

МЕ.3. Предложение по отношение 
процеса на комуникация и 
координация, контрол и 
субординация както между 
експертите на 
изпълнителя, така и между 
заинтересованите 
лица в рамките на 
изпълнението на 
поръчката, включително 
при допустимите варианти 
по прекъсването ѝ. 

В тази част на предложението си участникът 

изчерпателно е разгледал взаимовръзките и 

начините на координация с останалите участници в 

строителството, в това число – Възложител, 

Консултант/Строителен надзор и Проектанта. 

Посочени са начините на комуникация между 

страните и организационните аспекти в случай на 

отклонения от проекта или появили се проблеми в 

процеса на изпълнение. Разгледани са възможните 

случаи, в които ще се налага комуникация и 

координация и с трети страни, както и начините за 

осъществяването им. Участникът изчерпателно е 

описал управлението на комуникациите с 

възложителя и компетентните инстанции за 

започване на строителството, контрола и 

субординацията между експертите на изпълнителя 

и заинтересованите лица в рамките на 

изпълнението на поръчката, като същите са 

онагледени и схематично чрез организационна 

схема за управление на проекта. Освен начините за 

осъществяване на комуникация и координация по 

време на изпълнението на поръчката са показани 

същите и в случаите при допустимите варианти по 

прекъсването ѝ. На стр. 82 изпълнителя ясно е 

описал задълженията на отговорния персонал на 

обекта, както и задълженията и правомощията на 

всеки един от тях, и най-вече комуникацията между  
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ръководителят на екипа и техническия 

ръководител. 

Въз основа на горното, комисията счита, че 

Елемента е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, 

координация, контрол и субординация както между 

експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението 

на поръчката. Между този елемент и останалите 

части на техническото предложение не се 

констатира разминаване или несъответствия. 

МЕ.4. Предложение за реализация 
на идентифицираните като 
минимално необходими 
базови мерки, касаещи 
социални характеристики, 
а именно намаляване на 
негативното 
въздействие от 
изпълнението върху кръга 
засегнати лица. Мерките е 
необходимо 
задължително да отчитат 
спецификата на 
възлаганите работи и да са 
насочени към 
конкретната обществена 
поръчка, а не да са мерки 
от общ характер, т.е. да са 
приложими към всяка една 
поръчка за СМР без 
значение на нейния обхват и 
специфични особености. 
Всяка мярка е необходимо 
да съдържа едновременно 
следните 
два компонента: А). 
Предложение относно 
обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо 
прилагане на мярката и 
предприемане и прилагане 

Участникът е разгледал посочените от 

Възложителя като минимално необходими мерки, 

касаещи социалните характеристики, 

съобразявайки се с изискванията за структурата и 

минималното съдържание на описанието, а именно 

да съдържа едновременно Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане 

на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. Предложението относно обхвата и 

предмета на мярката е насочено към конкретния 

обект и не може да се заключи, че е с общ характер, 

а напротив – приложимо е за случая. В допълнение 

са предвидени и описани и дейности за 

осъществяване на контрол и мониторинг върху 

изпълнението на предложените мерки. 

Въз основа на горното, комисията счита, че 

Елемента е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ всички базови мерки 

идентифицирани от Възложителя, при отчитане 

спецификите на възлаганите работи. Направените 

предложения, относно обхвата, предмета и 

текущото прилагане на мерките са конкретни и 

съобразени с възприетите от участника подход и 
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на действия в случаите на 
отклонение от 
изпълнението ѝ. 
 
Базовите мерки 
идентифицирани като 
минимално необходими са: 

• Организиране на 
работния процес, 
така че да се не се 
прекъсва 
транспортната 
свързаност между 
крайните точки на 
всеки участък; 

• Организиране на 
работния процес, 
такa че да се 
минимизира риска 
от прекъсване на 
водоснабдяването на 
територията на 
изпълнявания 
участък; 

• Информиране на 
постоянно и 
временно 
пребиваващите 
граждани в обхвата 
на работите 
относно предстоящи 
строително-
монтажни работи. 

организация при изпълнение на дейностите в 

конкретната обществена поръчката. Между този 

елемент и останалите части на техническото 

предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 

МЕ.5. Предложение за реализация 
на идентифицираните като 
минимално необходими 
базови мерки за 
ограничаване на 
негативното влияние от 
строителния процес върху 
околната среда. Мерките е 
необходимо задължително 
да отчитат спецификата 
на 
възлаганите работи и да са 

В съответствие с изискванията на Възложителя, 

участникът е разгледал мерките, касаещи 

недопускане на замърсяване на работните и 

прилежащите пощи с отработени горива, масла и 

др. работни течности от механизацията, намаляване 

на запрашеността на атмосферния въздух при 

изпълнение на поръчката, управление на 

генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство. С оглед описанието на участника по 
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насочени към конкретната 
обществена поръчка, а не 
да са 
мерки от общ характер, 
т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за СМР 
без значение на нейния 
обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е 
необходимо да съдържа 
едновременно следните два 
компонента: А). 
Предложение относно 
обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо 
прилагане на мярката и 
предприемане и прилагане 
на действия в случаите на 
отклонение от 
изпълнението ѝ. 
Базовите мерки 
идентифицирани като 
минимално необходими са: 

• Недопускане на 
замърсяване на 
работните и 
прилежащите площи 
с отработени 
горива, масла и 
др.работни 
течности от 
механизацията; 

• Намаляване 
запрашеността на 
атмосферния въздух 
при изпълнение на 
поръчката; 

• Управление на 
генерираните 
строителни 
отпадъци в процеса 
на строителство; 

отношение обхвата и предмета на мерките, 

начините за текущото им прилагане и 

предприемането на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението им, може да се 

заключи, че те са приложими за случая, съобразени 

са със спецификата и предмета на обществената 

поръчка и неговите особености, и сами по себе си 

гарантират елиминирането и/или недопускането на 

отрицателно въздействие върху околната среда. 

Въз основа на горното, комисията счита, че 

Елемента е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, включващ всички базови мерки 

идентифицирани от Възложителя, при отчитане 

спецификите на възлаганите работи и съдържащи 

едновременно и двата изисквани от Възложителя 

компонента: „А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. 

Между този елемент и останалите части на 

техническото предложение не се констатира 

разминаване или несъответствия. 

МЕ.6. Следва да се представи 
Линеен график (във формат 
Диаграма на Гант или 

Участникът е представил линеен календарен 

график, диаграми на работната ръка и диаграма на 

механизацията. Те ясно и точно отразяват 
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еквивалентен вид) 
придружен от диаграми на 
работната ръка и 
механизацията – който 
отразява поетапност по 
дейности и задачи на 
изпълнението на 
поръчката, отчитайки 
времето за тяхното 
изпълнение, включително 
подготвителни работи 
(мобилизация), 
работи по изпълнението на 
СМР, тествания (в 
приложимите случаи), 
предаване на 
строежа, както и всички 
други съпътстващи 
работи, необходими за 
постигане целите на 
договора, и разпределение 
на работната сила и 
механизация, при 
съблюдаване 
правилната технологична 
последователност на 
дейностите, с оглед 
осигуряване на 
качественото изпълнение 
на обществената поръчка. 
Предложеният линеен 
график 
трябва да отразява 
предложението за 
изпълнение на всички 
дейности по поръчката и 
да 
съдържа информация за 
тяхната 
продължителност, 
предвиден брой работници, 
механизация, времетраене, 
начален и краен ден за всяка 
дейност. В линейния график 
трябва да е посочена 
последователността и 

продължителността и последователността на 

строително – монтажните работи. Отчетено е 

времето за мобилизация, за изпълнение на 

отделните задачи и за всички свързани с тях 

съпътстващи дейности. Показано е 

разпределението на работната сила и 

механизацията в изисквания от Възложителя 

формат. В линейния график 

е посочена последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и 

поддейности в рамките на предложения срок. 

Линейният график е 

в съответствие с техническите спецификации и 

предварително обявените условия на Възложителя. 

Въз основа на горното, комисията счита, че 

Елемента е съставен, съгласно изискванията на 

Възложителя, с продължителност, съответстваща 

на предложения в образеца на техническо 

предложение срок за изпълнение на поръчката. Към 

графика са приложени диаграми на работната ръка 

и механизацията. Между графика и диаграмите има 

пълно съответствие. Линейния график, предложен 

от участника обхваща изпълнение на всички 

дейности по поръчката и съдържа информация за 

тяхната продължителност, предвиден брой 

работници, механизация, времетраене, начален и 

краен ден за всяка дейност. В линейния график е 

посочена последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и 

поддейности в рамките на предложения срок. 

Графика  отразява поетапност по дейности и задачи 

на изпълнението на поръчката, отчита времето за 

тяхното изпълнение, включително подготвителни 

работи (мобилизация), работи по изпълнението на 

СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване 
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взаимообвързаността 
между отделните 
дейности и поддейности в 
рамките на предложения 
срок. Линейния график 
следва да е 
в съответствие с 
техническите 
спецификации и 
предварително обявените 
условия на 
възложителя. 

на строежа, както и всички други съпътстващи 

работи, необходими за постигане целите на 

договора. В линейния график е направено 

разпределение на работната сила и механизация, 

при съблюдаване правилната технологична 

последователност на дейностите. В графика не се 

констатира технологична несъвместимост на 

отделните дейности и операции Между този 

елемент и останалите части на техническото 

предложение не се констатира разминаване или 

несъответствия. 
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Показател 
П1  

Мак
сим
ален 
брой 
точк

и, 
съгл
асно 
мето
дик
ата 
по 

пок
азат
еля 
П1(
Тп) 

Поставе
ни точки 

от 
комисия
та при 

оценява
не на 

предлож
ението 

(П1) 

(Мотиви за поставените оценки) 

(Тп) 50  

П1-
Техническ

о 
предложе

ние 

50 45 точки 
(П1) 

След като извърши проверка на техническото предложение 
на участник: „БОЖКОВ-БИЛД“ ЕООД, комисията 
констатира следното: 

 

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК: 
“БОЖКОВ - БИЛД” ЕООД: 

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след 
разглеждане и подробен анализ на изготвеното от 
участника предложение за изпълнение на поръчката и 
направените констатации, се установи, че същото отговаря 
на минималните изисквания на Възложителя към 
съдържанието на отделните елементи, на другите 
изисквания на Възложителя, посочени в документацията за 
участие, на техническата спецификация, на действащото 
законодателство, на съществуващите технически 
изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на 
поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на 
проверка за наличието на условията, надграждащи 
техническото предложение и дефинирани от Възложителя в 
Методиката за определяне на комплексната оценка на 
офертите, както следва: 

Проверка за наличие на надграждащо условие № 1: 

Изпълнението на всеки етап е разделено на задачи съгласно 
изискванията на документацията за участие и 
приложенията към нея, предоставени от Възложителя, и за 
всяка една от тях изчерпателно са показани ключовите 
моменти при изпълнението и, необходимите изходни данни 
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и факторите за навременно и качествено изпълнение на 
поръчката. Дефинирани са необходимите ресурси за 
нейното изпълнение в това число човешки ресурс – 
експерти и работници (посочени подробно на стр. 71- 
стр.78), необходима механизация, строителни продукти и 
материали. Същите ресурси за и необходимостта от тях е 
показана и в разпределение по екипи, т.е. за всяка бригада 
и за участъците, по които ще работи, какви ресурси са 
необходими за реализацията , както и подробно отразяване 
на технологичната последователност на основните 
дейности при полагане на канализационни/водопроводни 
тръби в изкопа (стр. 32 – стр. 50).  

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема 
изложението на участника за надграждащо условие 
съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 
оценка.  

 

 

Проверка за наличие на надграждащо условие 2: 

Като част от своята организация участникът е предложил 
последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на 
поръчката чрез конкретно предложени технически подходи 
за изпълнение, които освен да гарантират качественото, 
навременно изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на 
ефективността при изпълнението на поръчката. За да 
постигне това, участникът предлага осъществяването на 
входящ контрол на строителните материали, текущ 
технологичен контрол и приемателен финален контрол 
(стр. 59-61) . Посочени са мерки за осъществяване на 
вътрешен контрол за гарантиране на качественото 
изпълнение на поръчката и за повишаване на 
ефективността, които са съобразени със спецификата на 
обекта, като същевременно са конкретизирани и 
отговорните експерти за осъществяването им. По 
отношение на материалите, участникът ще извършва 
контрол по отношение на начина им на съхранение по 
време на производствения процес, контрол при 
транспортирането им и последващ такъв при влагането им. 
В описанието си участникът е обхванал всички области, в 
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които се налагат действия по контрол като осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд, контрол на 
работната среда, контрол на специалните процеси, контрол 
на документирането на процесите, контрол на качеството 
на изпълняваните СМР, както и контрол на количествата 
им, контрол върху сроковете. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема 
изложението на участника за надграждащо условие 
съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 
оценка. 

 

 

Проверка за наличие на надграждащо условие 3: 

Участникът е разгледал посочените от Възложителя като 
минимално необходими мерки, касаещи социалните 
характеристики, и допълнително е разгледал и други, като 
в това число – затруднения относно достъпа до комунални 
услуги за целия период на изпълнение на СМР или за част 
от него, недопускане на некачествено изпълнение на новите 
улични водопроводни и канализационни инсталации, 
затруднения, свързани с увеличаване на запрашеността и 
шума в ежедневието, причинени от изпълнението на СМР. 
Всички, предложени мерки, съдържат Предложение 
относно обхвата и предмета на мярката и Текущо 
прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 
Мерките са приложими за конкретния обект и са 
съобразени със спецификите му. От направеното изложение 
по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен 
идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал 
допълнителни мерки, а именно: Увреждане на 
растителност при изпълнение на поръчката, Намаляване 
на вибрациите при изпълнение на поръчката, намаляване 
емисии на вредни газове при изпълнение на поръчката 
(стр.93-94). 

 За предложените мерки, участникът е направил 
разработка по отношение на  А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 
мярката и предприемане и прилагане на действия в 
случаите на отклонение от изпълнението й. 

Извод: С оглед на констатираното комисията приема 
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изложението на участника за надграждащо условие 
съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 
оценка.  

 

Въз основа на горното комисията установи, че в 
техническото предложение на участника са в сила следните 
обстоятелства и условия, надграждащи техническото 
предложение: 

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите 
за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и 
са дефинирани необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и оборудване, 
човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения 
на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно 
предложени технически подходи за изпълнение, 
резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на 
изпълнението.  

2. Представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на 
поръчката чрез конкретно предложени технически подходи 
за изпълнение, които освен да гарантират качественото, 
навременно изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на 
ефективността при изпълнението на поръчката. 

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи социални характеристики, а именно 
намаляване на негативното въздействие от изпълнението 
върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е 
необходимо задължително да отчитат спецификата на 
възлаганите работи и да са насочени към конкретната 
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. 
да са приложими към всяка една поръчка за СМР без 
значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 
компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 
предприемане и прилагане на действия в случаите на 
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