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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за работата на комисия, назначена със Заповед № РД-ЗА-185/15.04.2019 г. на Управителя на 

„В и К“ ЕООД гр. Смолян за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване 

на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга 

за обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по 

четири обособени позиции“, открита с Решение № РД-ЗА-117 от 01.03.2019г., публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00295-2019-0002 и в ОВ на 

Европейския съюз под № 2019/S 046-106538 от 06.03.2019г.  

 

 

Днес, 12.11.2019г. в гр. Смолян, комисия в състав: 

 

Председател: Инж. Николай Сираков – Ръководител отдел „Производствено технически“; 

квалификация: Инженер „В и К мрежи и съоръжения“  

Членове: 

1. Павлин Колев –  квалификация: правоспособен юрист 

2. Донка Щерева – Организатор вътрешен контрол; квалификация: Публична администрация 

3. Севда Хаджиева – Ръководител „Финанси“; квалификация: Икономист по счетоводната и 

финансово контролна дейност 

4. Инж. Саша Крайчева – Инж. Водоснабдяване и канализация:Строителен инженер по 

пречистване на водите, 

 

се събра в изпълнение на Заповед  № РД-ЗА-185/15.04.2019г. на Управителя на „В и К“ ЕООД 

гр. Смолян за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на 

строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за 

обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по 

четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. 

Смолян“ 

Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” 

Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на 

фосфор) към ПСОВ Смолян“ 
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Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна 

на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“. 

 

На закритото заседание присъстват всички членове на комисията, с което е налице  

необходимия кворум за вземане на валидни решения. 

 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници по обособена позиция № 4. 

  

Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК 

– жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез 

подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението 

им“ 

 

 1. УЧАСТНИК № 2 „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД с оферта вх. № ОП 68/11.04.2019г. 

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 7 (седем) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на идейния 

инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-предавателен 
протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 7 (седем) календарни 

дни, който започва да тече от датата на предаване на работния инвестиционен проект, 

удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 

договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 5 (пет) календарни дни, считано 

от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 5 (пет) 

календарни дни, считано от датата на подписване от всички участници в 

строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите становища от 
специализираните контролни органи (когато е приложимо).  
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- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението: 

Направено е представяне на участника чрез показване на структурата, придобития опит 

и силните страни на участника. 

Направен е преглед на предмета на поръчката, като са посочени задачите, които ще 

извърши участника за изпълнение от участника и начина на докладване съгласно техническата 

спецификация. 

Представен е подход при изпълнение на дейността строителен надзор, като са 

описани основния подход и принципите и правилата, които ще бъдат съблюдавани; 

отговорности; координация и взаимодействие; прилагане на добри практики; гъвкавост; 
гаранция за качество и дейности.  

Направено е описание на прилагания от участника подход за Технически контрол при 

проектирането, вкл. изготвяне на предварителна оценка на идейния проект по чл. 142, ал. 2 от 

ЗУТ и изготвяне на оценка на съответствието на работния проект. Представена е организация 

и координация в шест основни стъпки. Приложена е блокова схема за извършване на 

технически контрол при проектирането и при изготвянето на комплексен доклад на 

инвестиционния проект. В табличен вид е представен подход за проверка на проекта, с 

конкретни стъпки, отговорник и резултати. Представен е процесен подход при ОС, включващ 

цикъл  за отстраняване на несъответствията. 

Направено е описание на прилагания от участника подход за изпълнение на строителния 

надзор по време на строителство, в това число Инженер по смисъла на Клауза 3 от FIDIC и 

координатор „безопасност и здраве“ за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на 

строителството. Приложена е блокова схема за извършване на строителен надзор по време на 

строителството. 

В точка „Ресурси, участници в подхода за упражняване на строителен надзор, 

отговорности и пълномощия“ в табличен вид са описани и показани стъпките (действията) 

при установяване на несъответствие, начина на последващо докладване и линия на 

докладване, както и гарантиране отхвърляне на несъответстващи СМР и начина на 

документиране, като са посочени отговорните експерти и конкретен документ. Приложена е 

схема за процесен подход при надзор на строителството, включващ цикъл на PDCA за 

отстраняване на несъответствия. 

В точка „Пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора“ са 

разгледани задачите при изпълнението на Дейност 1-Инженер по смисъла на Клауза 3 от 

Договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от 

Изпълнителя; представена е организацията за координация и контрол при изпълнение на 

Дейност 2 „Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и 

строителство (инженеринг), вкл. изготвяне на предварителна оценка на идейния проект по чл. 

142, ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект; 

описана е Дейност 3 „Оценка на съответствието по част Конструктивна по смисъла на чл. 142, 

ал. 10 от ЗУТ“. 

Представени са следните задачи при изпълнението на Дейност 4 - строителен надзор по 

смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/: Поддържане на екип и 

експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните 

етапи на наблюдение и документиране на процесите; Преглед и одобряване на работната 
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програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на строителя, с оглед на 

съдържанието и пълнотата й, последователността и обема на дейностите, в т.ч. и на нейните 

ревизии в хода на изпълнението; Контрол на изпълнението на работната програма съгласно 

договора за строителство по ФИДИК на строителя, издаване на съобщения и указания до 

строителя във връзка с изпълнение на програмата, както и проследяване на изисканите 

ревизионни мерки, и приемане на последващи действия; При договор за строителство - 

изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект; Извършване на 

начални и последващи периодични фотографски заснемания на обекта; Оказване съдействие 

на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж; Контрол на планове за временна 

организация на движението в съответствие с българското законодателство; Документална и 

физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта материали; Одобрение на влаганите 

на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи; Създаване на 

система за документална и физическа проверка за целите на сертифициране на извършените 

работи по строителния договор/строителните договори; Извършване на документална и 

физическа проверка на строителния процес; Одобряване на документите, посочени в 

изискванията, залегнали в строителния договор, преди изработването на отделни механични, 

електрически и автоматизирани части и възли; Създаване и водене на ежедневни дневници на 

обекта, включващи информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, 

включително открити и причинени аварии, както и изискване от строителя на съответната 

ежедневна информация; Изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на 

подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, 

преди тяхното започване; Оценяване и сертифициране на работите, измерване и 

сертифициране на количествата, според естеството на обект; Контрол на тестовете и 

изпитанията на обекта; Консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и 

получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, 

както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно 

договорните условия на строителния договор/строителните договори; Текущ преглед и 

одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за 

плащания; Съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно 

приложимото законодателство; Подготовка на доклади и становища до Възложителя; 

Организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за напредъка на 

строителния договор; Цялостен контрол и съхранение на цялата документация за 

изпълнението на строителния договор, искания за одобрение на материали и документи, 

сертификати и декларации за съответствие, актове, протоколи, сертификати за проби, 

заснемания, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация, 

кореспонденция от общ характер, кореспонденция по искове и процедиране на промени, както 

и всички други документи, издадени от участниците в строителния процес или други страни, 

генерирани в процеса на изпълнението на строителството и имащи отношение към него; 

Одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания при и след 

завършване; Контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта 

на Възложителя; Разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на необходимост; 

Преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на персонала; 

Контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, коректност и 

окомплектованост); Контрол и проверка на доставката на резервни части; Контрол на 

кадастралното заснемане на изпълнените обекти; Изготвяне на технически паспорт; 

Извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта - преглед на 

цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на 

строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за подписване на 
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констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на 

сертификат/и за приемане. 

Посочени са следните задачи по време на периода за съобщаване на дефекти: Подготвяне 

на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно 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, вкл. подготовка на окончателен доклад по ЗУТ; Поддържане на екип и експертиза в 

съответствие с офертата, през периода за отстраняване на дефекти и мобилизиране на 

специалисти по съответните части при специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и 

документиране на процесите, в т.ч. подготовка на експертни становища за нуждите на 

Възложителя; Извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, 

констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им, 

както и контрол за отстраняване на дефектите, като за тези обходи се съставя протокол от 

работна среща и се изготвя на ежемесечна база актуализиран списък на дефектите - 

отстранени, оставащи и новопоявили се; Насрочване, организиране и провеждане на срещи с 

Възложителя и Строителя по повод изпълнение на задачите по време на периода за 

съобщаване на дефекти; Организиране на пробите след завършване и докладване за 

постигането на проектните показатели при експлоатационни условия, обвързано с гаранциите 

на процесите. 

Посочени са следните задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти: 

Издаване на сертификат/и за изпълнение, след отстраняване на евентуални дефекти и 

доказване параметрите на съоръженията; Предаване на архивите на Възложителя; Изготвяне 
на окончателен доклад по договора.  

Разписана е Дейност 5 – Координатор по безопасност и здраве за етапа на 

инвестиционното проектиране и за етапа на строителство. 

Изброена е приложимата нормативна уредба и са представени мерки за контрол, 

свързани със спазването на нормативните актове, като в табличен вид е посочено 

наименование на мярката; описание на конкретните дейности по нейното изпълнение; 

Ангажиран експерт; посочено е кой от експертите коя част от дейността ще изпълнява; 

Очакван ефект от приложението на конкретната мярка. 

Представена е Организация на експертите в екипа на участника, като са посочени 

краткосрочните ключови експерти, дългосрочните ключови експерти и допълнителни 

експерти - НКЕ1. Мениджър управление на качеството (МУК); НКЕ2. Координатор на 

проекта; НКЕ3 – Инженер – Геодезист; НКЕ4 – Технически контрол по част Конструктивна, 

както и Поддържащи ресурси и Помощен (технически) персонал. В точка “Организационна 

структура на екипа“ е представено управленското ниво и изпълнително ниво. В табличен вид 

е посочена професионална компетентност на експертите в екипа на участника, като за всеки 

експерт посочено образование  и специфичен опит. Разписани са задълженията на ключовите 

(краткосрочни и дългосрочни) и  неключовите експерти в екипа на участника. 

В точка „Организация на експертите в екипа на участника“, участникът е декларирал 

единствено, че всички експерти работят в екипи, съставени от равностойни и 

взаимнозаменяеми специалисти. 

В точка „Система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти“ са 

описани начините по които ще се осъществява комуникацията между експертите, описана е 

системата за вътрешен контрол, представена е органиграма на екипа. 

В точка „Система за координация с възложителя и останалите участници в строителния 

процес“ са описани правила за комуникация и взаимодействие между отделните страни, 
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идентифицирани са участниците в процеса, описана е комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване с Възложителя, координация и съгласуване с Изпълнителя на 

договор за строителство на Вик мрежи и съоръжения, координация и съгласуване със 

заинтересовани страни, от които зависи успешното изпълнение на предмета на поръчката. 
Приложена е схема на организационна структура и взаимодействие за изпълнение на проекта. 

В част „Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на 

изпълнение“ са разгледани следните мерки: 

 Мерки за контрол чрез упражняването на контрол върху строителните 

материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта;  

 Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа на участника, с 

които да се гарантира качественото изпълнение на поръчката;  

 Мерки за контрол на строителството и на изпълняваните видове СМР. 

 Мерки за осъществяване на инвеститорски контрол. 

Всяка от трите мерки е съпроводена от същност и обхват на мярката; описание на 

конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание 

на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните 

техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой 

експерт кои от дейностите ще изпълнява; експертът, който ще извършва контрол върху 

изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и 

контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по 

изпълнение на поръчката;  както и описание на очакваното въздействие и резултат на 

конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.  

Представен е График за изпълнение на договора, в три части:  

- Линеен календарен график, в  който е посочено изпълнението на всички дейности и 

задачи, предмет на настоящата поръчка. За всяка позиция в графика са посочени 

продължителност в календарни дни; начало и край на изпълнение; последователност; 

експерти. 

- График на дейностите с ангажираността на определените експерти за изпълнението на 

отделните задачи. 

- График на използване на ресурсите/експертите, в който са посочен ангажираността на 

всеки един експерт по месеци за времето на договора. 

Констатира се несъответствие между графика за изпълнение и работната програма, 

касаещо ангажираността на експертите за определени дейности. Констатира се несъответствие 

между графика и техническата спецификация, касаещо заетостта на експертите. 

Качествени мерки 

Участникът е разгледал следните направления: 

1) Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 
инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора; 

2)   Направление, свързано с организацията на започване на строежа; 

3)   Направление, свързано с контрола на влаганите материали;  

4)   Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР;  

5) Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството 

За всяко направление са разгледани: обхват и същност; посочване на конкретните 

дейности, които ще се изпълняват; дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно 
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посочване на резултатите от прилагането ѝ; ангажираните експерти в нейното изпълнение и 

конкретните им задължения по реализацията на мярката; използваната техника и материали. 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 3 „И Кю 

И Контрол“ ООД, Комисията констатира следното: 

i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешнофирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, като са посочени конкретните 

задължения (съобразно тяхната предназначеност) на всички експерти (по длъжности – 

дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, с което са обхванати всички предвидени за 

изпълнение дейности. Предвидени са неключови експерти, като са представени задълженията 

им, съобразно тяхната предназначеност. Предложена е система за взаимозаменяемост и 

обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички 

необходими моменти. Посочена е система за вътрешнофирмена координация между 

отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, 

недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в 

изложението. Посочена е система за координация с възложителя и останалите участници в 

строителния процес. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 

изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 

ii ) График за изпълнение на дейностите 

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, поради следното: 

1) Констатира се несъответствие между графика за изпълнение и работната 

програма, касаещо ангажираността на експертите за определени дейности: 
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- В Таблица №1 – Подход за проверка на проекта, т.21 е предвидено преглед на 

Предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, като тази задача е 

вменена на ДКЕ1, НКЕ1, НКЕ2. В График на дейностите с ангажираността на 

определените експерти за изпълнението на отделните задачи обаче, за дейността 

Изготвяне на предварителна оценка на идейния проект се вижда, че посочените 

експерти не са включени. Като не е предвидил в графика ангажираност на ДКЕ1, НКЕ1, 

НКЕ2 в периода на изготвяне на предварителна оценка за съответствие, участникът 

реално не е обезпечил прегледа на изготвения документ, съгласно разписаното в 

работната програма. 

- В таблицата на стр. 43, т.4 участникът е разписал стъпки за законосъобразно започване 

на строителството, като една от тях е „Изготвяне на Протокол Образец 2а за откриване 

на строителната площадка и даване на строителна линия и ниво“, за която е ангажиран 

единствено ДКЕ1. Същевременно, при описание на актовете и протоколите, които се 

съставят от участниците в строителството, на стр. 69, участникът посочва, както е 

съгласно нормативната уредба, че раздел II „Откриване на строителна линия и ниво на 

строежа“ се съставя от лицето упражняващо СН, в присъствието на технически 

правоспособното физическо лице по част „Геодезия“ към лицето упражняващо 

строителен надзор. В графика, за позиция 23 - „Начало на строителството – 

подписване на Протокол Образец 2“, участникът е посочил като ангажиран за тази 

дейност единствено НКЕ2 и то с ангажираност 0 h, което по същество представлява 

неангажиране на човешки ресурс. Необезпечаването на дейността подписване на 

Протокол Образец 2/2а с човешки ресурси представлява несъответствие с разписаната 

работна програма. 

- В таблицата на стр. 164-166, участникът е разписал стъпки за контрол на влаганите в 

строежа строителни продукти. В посочената таблица, проверката на доставените 

строителни продукти материали и оборудване (т.9) и Проверка на място на вложените 

в строежа строителни продукти, материали и оборудване с одобрения работен проект 

и техническата спецификация (т.14) са ангажименти на ДКЕ5 и Експерти по 

съответната част. За същите дейности, в График на дейностите с ангажираността 

на определените експерти за изпълнението на отделните задачи – позиция 48 на стр. 

195, е посочено че са ангажирани ДКЕ5 и НКЕ1. Непредвиждането на експертите по 

отделните части за изпълнение на дейностите, свързани с контрола на влаганите в 

строежа строителни продукти в графика  представлява несъответствие с разписаната 

работна програма. 

Видно от изискванията към съдържанието на графика, неговата цел е да онагледи 

виждането на участника за изпълнение на поръчката, като по този начин затвърди и гарантира 

обезпечаването на всички дейности с подходящ експертен ресурс в зависимост от тяхната 

специфика и съответно разбирането му за качествено изпълнение на поръчката. 

Констатираните несъответствия между предвидените експерти в работната програма и 

планираните в графика, водят до несъответствие с изискването графикът трябва да е изготвен 

съобразно организацията, описана в техническото предложение. 

2) Констатира се несъответствие на графика за времевата ангажираност на 

персонала и изискванията по т. 3.2.4. „Ангажираност на персонала“ от Техническата 

спецификация – Приложение № 1_4, изразяващо се в следното: съгласно представения 

график за използване на ресурсите, участникът предвижда почасова заетост за дългосрочните 

ключови експерти Ръководител надзорен екип (Резидент инженер), Заместник резидент – 

Инженер, КБЗ за етапа на строителство, Инженер ВиК мрежи и Електроинженер. Този извод 
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се налага тъй като за посочените експерти месечната заетост варира между 1,23  и 29,53 часа, 

което реално представлява много по-малко от 160 часа месечно при ангажираност на пълно 

работно време. В Техническата спецификация - Приложение № 1_4 е записано, че освен 

одобрените периоди на отпуск, дългосрочните ключови експерти присъстват на пълно работно 

време на мястото на изпълнението на поръчката по време на строителството, до въвеждането 

на обектите в експлоатация. 

Разгледаните несъответствия в графика водят до неизпълнение на изискванията на 

Възложителя за наличие на съответствие между Техническото предложение в цялост и 

графика за изпълнение, което е основание за отстраняване на участника от процедурата 

съгласно даденото от Възложителя указание в б. А „Минимални изисквания на Възложителя 

по отношение съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за 

възлагане“ от документацията за обществена поръчка. 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в пункт ii), единодушно 

прие, че участник № 3 „И Кю И Контрол“ ООД не е спазил изискванията на възложителя към 

съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между 

отделните си части (работна програма и график за изпълнение) и несъответствие между 

графика и Техническата спецификация – Приложение № 1_4. Установените несъответствия 

водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, 

поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване 

от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №4 Участник № 3 „И Кю И 

Контрол“ ООД. 

 

 

 2. УЧАСТНИК № 5 Обединение „ВОДНАДЗОР СМОЛЯН 2019“ с оферта вх. № ОП 

70/12.04.2019г. и с участници в обединението:  „Геоексперт България“ ЕООД, „Строй 

индъстри груп“ ЕООД и „Електра- консулт“ ЕООД 

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 28 (двадесет и осем) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване 

на идейния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-

предавателен протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 28 (двадесет и осем) 

календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на работния 
инвестиционен проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 
договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 28 (двадесет и осем) календарни 
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дни, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 28 

(двадесет и осем) календарни дни, считано от датата на подписване от всички 

участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите 

становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението:  

Разписан е подход за изпълнение като е обърнато внимание на сътрудничество между 

участващите страни, мобилизиране на висококвалифицирани експерти, идентифициране на 

потенциални проблеми, планиране на дейностите, срещи за напредъка, диалог и партньорство 

с Възложителя, вътрешен контрол и комуникация с Възложителя, официална и неофициална 

кореспонденция. 

Обособени са следните етапи: Етап I – Подготвителен етап; Етап II – Изпълнение; Етап 

III – Заключителен етап. 

- За подготвителния етап са посочени следните задачи: Обезпечаване на централен офис 

за изпълнение на услугата в съответното й местоположение; Мобилизация на екипа; 

Встъпителна среща; Установяване на системи за управление и контрол и изготвяне на 

встъпителен доклад. 

- За Етап II са предвидени следните дейности и задачи: Технически контрол при 

проектирането, като е обърнато внимание оценката за съответствие; контрол при спазване на 

изискванията на ЗБУТ при проектирането и по време на строителството; строителен надзор по 

време на СМР по смисъла на чл. 168 от ЗУТ;  

- За етап III са предвидени следните дейности и задачи: съгласуване и приемане на 
екзекутивна документация, окончателен доклад по ЗУТ, Технически паспорт. 

Предложена е организация за изпълнение на договора, са посочени ангажиментите на 

експертите от екипа за изпълнение на следните етапи/ дейности и под-дейности: 

подготвителен етап; системи за управление и контрол, нормативни актове; мерки за контрол 

за спазването на нормативната уредба и ефект от прилагането на мерките; изготвяне на 

встъпителен доклад, технически контрол по време на проектирането и оценката на 

съответствие, вкл. Технически контрол по част Конструктивна, в т.ч. нормативни актове за 

изпълнение на дейността. Направена е организация за изпълнение на задълженията в 

качеството на Инженер по смисъла на ФИДИК – посочени са подклаузи, към които Инженера 

има ангажимент и свързаните с тях под-дейности.  Описани са задачите и поддейностите за 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 168, ал. от ЗУТ. 

Разписано е изготвяне на сертификат за приемане съгласно Под-клауза 10.1, изготвяне на 

технически паспорт и окончателен доклад по ЗУТ, въвеждане в експлоатация на обекта, 

изготвяне на сертификат за изпълнение и дейности в периода за съобщаване на дефекти и след 

изтичане на периода за съобщаване на дефекти. Разписано е изготвянето на доклади. 

За всяка от посочените дейности са изброени нормативни изисквания, с които ще се 
съобразява участника при реализирането ѝ и мерки и ефект от прилагането им. 

Участникът е разписал вътрешни формена организация, включваща прецизно 

планиране на дейностите в началната фаза на проекта; приоритизация на дейностите; фокус 
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върху ключовите резултати, организация и координация. Посочени са основни 

организационни решения за контрол върху изпълнението на строителните дейности, 

произтичащи от задълженията по ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, както и 

основните организационни решения за контрол върху изпълнението на строителните 
дейности, произтичащи от задълженията по ФИДИК Жълта книга. 

Изброени са процедури, елемент от системата за вътрешен контрол по време на 

изпълнение на поръчката, които ще се прилагат. 

Приложена е организационна структура на предвидените експерти и е предложена 

система за взаимозаменяемост. Разписани са вътрешни комуникационни връзки; начини за 

осъществяване на комуникация със страни в строителния процес. 

В табличен вид е представен план за комуникации вътре в екипа, с Възложителя, с 

Проектанта на обекта и с Изпълнителя на СМР, като е посочено следното: страна получаваща 

информация; метод на комуникация; честота и отговорник за предоставяне на комуникация. 

Участникът е приложил схема, показваща система за документооборота. Разписани са 

мерки за контрол с цел осигуряване качеството на изпълнение на поръчката при 

изпълнение на мобилизационни задачи; задачи по време на фазите на проектиране и 

строителство; задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. За всяка мярка е 

посочено същност и обхват; описание на действията за нейното прилагане; ангажирани 

експерти; описание на задълженията на експертите, свързани с дейностите по прилагането й; 

служител по извършване на контрол, както и очаквано въздействие и резултат от мярката. 

Качествени мерки 

В частта „Елемент от работната програма, допринасящ за по-високо ниво на 

изпълнение, като измерител на качеството“ участникът в таблична форма е разгледал 

следните направления, към който са разписани качествени мерки: 

- Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора. Към това 

направление са разгледани следните мерки: Подход при организацията на дейността Оценка 

на съответствие на инвестиционния проект и Изготвяне на система за качество на изпълнение 

на СМР.  

- Направление, свързано с организацията на започване на строежа. Към това 

направление са разгледани следните мерки: Изясняване на подземни комуникации, изясняване 

на геодезическа мрежа, проверка на договорите. 

- Направление, свързано с контрола на влаганите материали. Към това направление са 

разписани следните качествени мерки: изисквания към доставчиците, контрол на 

складирането на материали.  

- Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР. Към това 

направление са разписани следните качествени мерки: Контрол, изпитване и приемане на ВиК 

мрежи и съоръжения; Контрол и приемане възстановяването на асфалтови настилки; Контрол, 

приемане и измерване  на бетонни и стоманобетонни конструкции; Контрол, измерване и 

приемане на земни работи и земни съоръжения; Контрол върху спазване на изискванията за 

ЗБУТ по време на строителството. 

- Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство 

при договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на 

обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение. Към 

това направление са разписани следните качествени мерки: методика за подписване на всички 
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актове и протоколи; технически паспорт; окончателен доклад по ЗУТ; сертификат за приемане 

и сертификат за изпълнение. 

График изпълнението на договора 

Представен е график, в който е посочено изпълнението на всички дейности и задачи, 

предмет на настоящата поръчка. За всяка позиция в графика са посочени дейности, 

ангажирани експерти, срок за изпълнение и графична част. 

В графика  са констатират следните несъответствия в разпределението на времето между 

различните процеси: 

- В графика Техническия паспорт се изготвя за срок от 28 дни, но тези 28 дни започват 

да текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е декларирано 

в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15); 

- В графика Окончателен доклад се изготвя за срок от 28 дни, но тези 28 дни също 

започват да текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е 

декларирано в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 

обр. 15). 

- Дейност „Въвеждане в експлоатация на обекта“ е след изтичане на срока за дефекти, а 

не както е в Специфичните условия по договора. 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 5 

ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДНАДЗОР СМОЛЯН 2019“, Комисията констатира следното: 

i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена, съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешнофирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, като са посочени конкретните 

задължения (съобразно тяхната предназначеност) на всички експерти (по длъжности – 

дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, с което са обхванати всички предвидени за 
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изпълнение дейности. Предвидени са неключови експерти, като са представени задълженията 

им, съобразно тяхната предназначеност. Предложена е система за взаимозаменяемост и 

обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички 

необходими моменти. Посочена е система за вътрешнофирмена координация между 

отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, 

недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в 

изложението. Посочена е система за координация с възложителя и останалите участници в 

строителния процес. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 

изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 

ii) График за изпълнение на дейностите 

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като графикът не е изготвен 

съобразно описаната в техническото предложение организация и в него не е налице 

съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните 

дейности, поради следното: 

В графика  се констатират следните несъответствия в разпределението на времето между 
различните процеси: 

- В графика Техническия паспорт се изготвя за срок от 28 дни, но тези 28 дни започват 

да текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е декларирано 

в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

Видно от графичната част, дейността „Изготвяне на технически паспорт“ е 12 месеца 

след Сертификата за приемане (необходимо условие за който е подписването на Акт 

обр. 15) и след изтичане на целия период за съобщаване на дефекти. 

- В графика Окончателен доклад се изготвя за срок от 28 дни, но тези 28 дни също 

започват да текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е 

декларирано в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 

обр. 15). Видно от графичната част, дейността „Изготвяне на окончателен доклад по 

ЗУТ“ е 12 месеца след Сертификата за приемане (необходимо условие за който е 

подписването на Акт обр. 15) и след изтичане на целия период за съобщаване на 

дефекти. 

- Дейност „Въвеждане в експлоатация на обекта“ е след изтичане на срока за дефекти, а 

не както е в Специфичните условия по договора. Съгласно ПК 10.5 Разрешение за 

ползване (Нова) от Специфичните условия по договора, Инженерът  се задължава да 

внесе Искане за издаване на разрешение за ползване до ДНСК до 56 дни от издаване на 

Сертификат за приемане.  

В подт. 1.3. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към графика, според които 

графикът трябва да е изготвен съобразно организацията, описана в техническото предложение 

и да обхваща дейностите и процесите, описани в предложението и същите да са в съответствие 
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с действащата нормативна уредба, Техническата спецификация и Договора както и да е налице 

съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните 

дейности. Непосредствено след тях се съдържат указания, водещи до отстраняване на 

участника от процедурата, едно от които е когато се установи, че техническото предложение 

не е разработено съгласно изискванията на Възложителя по т.1 от б. А 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в пункт ii), единодушно 

прие, че участник № 5 ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДНАДЗОР СМОЛЯН 2019“ не е спазил 

изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото 

дейностите в графика за изпълнение не са съобразно изискванията на техническата 

спецификация и изискванията на възложителя, дадени в т. 1.3 на б. А от раздел 10 на 

документацията за обществена поръчка. Установените несъответствия водят до 

несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в 

обществената поръчка по Обособена позиция №4 Участник № 5 ОБЕДИНЕНИЕ 

„ВОДНАДЗОР СМОЛЯН 2019“. 

 

 

3. УЧАСТНИК № 7 ДЗЗД „ТКС-Рубикон“ с оферта вх. № ОП 72/12.04.2019г. и с 

участници в обединението: „Техникъл консултинг сървисис“ ЕООД и „Рубикон инженеринг“ 

АД. 

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 5 (пет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на идейния 

инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-предавателен 

протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 5 (пет) календарни 

дни, който започва да тече от датата на предаване на работния инвестиционен проект, 
удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 
договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 5 (пет) календарни дни, считано 

от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 5 (пет) 

календарни дни, считано от датата на подписване от всички участници в 

строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
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(Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите становища от 

специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението:  

Представен е подход за изпълнение на поръчката, основаващ се на следните аспекти – 

управление на консултантската услуга, управление на качеството, идентифициране на 

рискове, разработване на комуникационен план. За всяка от основните дейности от обхвата на 

поръчката са изведени принципи и предписания за прилагане на цялостния подход за 

изпълнение. 

Направено е описание на организацията на изпълнение на договора, като са посочени 

основните документи, които ще се спазват. Разгледани са дейности и задачи през 

мобилизационния период, свързани с логистиката, изготвянето на календар за разпределение 

на персонала, мобилизация на екипа и изготвяне на встъпителен доклад с неговото 
съдържание.  

Изложението продължава със задачи и дейности по време на проектирането и 

строителството, обвързани с приложимата нормативна уредба и договорните задължения по 

Фидик. Предвидена е среща преди започване изпълнението на договора. Посочени са 

подготвителни дейности във връзка с етапа преди проектирането и строителството; дейности, 

свързани с изпълнението на проекта; програмата на строителя; изготвяне на проект. За 

дейността по оценка на съответствието на инвестиционния проект са разгледани дейности, 

начин на извършване на оценките по отделните части и по част „Конструктивна“, 

окомплектоване, вида на осъществявания контрол, задълженията на отделните експерти при 

реализиране на дейността и очакваните резултати. Предложени са мерки за вътрешен контрол 

и организация на работата на екипа с които да се гарантира спазването на относимите 

нормативни актове с данни за обхват и съдържание, ангажиран експерт с неговите задължения 

и очаквани резултати.   

 Описани са дейности по време на строителството, в т.ч. отлагане върху терена, започване 

на строителството, заверка на заповедната книга, проверка и подписване на актовете и 

протоколите по Наредба № 3/2003г. Показан е контролът на качеството на извършваните СМР, 

обхващащ въпросите за спазване на технологичната последователност на строителните работи 

и контрола върху качеството на влаганите материали, като са посочени отговорните лица и 

съответстващите им задължения. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа за спазването на относимите нормативни документи; за контролиране 

отчитането на резултатите от контролните проверки, като за всяка от мерките има данни за 

обхват и съдържание, ангажирани експерти с техните задължения и очаквани резултати.  

Обсъдени са функциите на Координатора „безопасност и здраве“, задълженията и 

отговорностите на останалите дългосрочни ключови експерти в областта на безопасните и 

здравословни условия на труд. Предложена е мярка във връзка с контролирането спазването 

на изискванията на ЗЗБУТ с данни за обхват и съдържание, ангажирани експерти с техните 

задължения и очаквани резултати.  Посочени са други дейности, произтичащи от разпоредбите 

на чл. 159 и чл. 168 от ЗУТ и съответстващите на тях задължения на екипа от експерти.  

 Представена е методология за провеждане на: срещите за отчитане на напредъка; 

докладването, проверката на отчетите на изпълнителя и издаването на сертификати за 

плащане, в т.ч. отговорните лица; промени и корекции; завършване на обекта – обърнато е 
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внимание на процеса по изготвяне и заверяване на екзекутивната документация и проби при 

завършване, сертификат за приемане на обекта.  

 За периода на съобщаване на дефекти са посочени задачи, свързани с изготвянето на 

окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ и технически паспорт, както и съдържанието на тези 

документи; въвеждането на обекта в експлоатация; извършване на редовни инспекции на 

обекта и съдържанието на доклада. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация 

на работата на екипа за изготвяне на окончателния доклад и техническия паспорт, като за всяка 

от мерките има данни за обхват и съдържание, ангажирани експерти с техните задължения и 

очаквани резултати.   

 След изтичане на периода за съобщаване на дефекти са предвидени следните задачи – 

издаване на сертификат за изпълнение и представяне на окончателен доклад от Инженера по 

Фидик с неговото съдържание. 

 Представена е вътрешнофирмената организация на участника, включваща 

дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, както и допълнителни неключови експерти – 

по част ПУСО, геолог и по част „Пожарна безопасност“. За всеки експерт са разписани 

задължения и отговорности, разделени на Мобилизационни задачи, Задачи по време на 

фазите на проектиране и строителство, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти, 

Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. Посочени са системи за 

взаимозаменяемост на експертите, за вътрешнофирмена координация, за координация с 
възложителя и другите участници в строителството. 

В част „Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на 

изпълнение“ са представени мерки за всеки един от предвидените етапи – мобилизационни 

задачи, задачи по време проектирането и строителството, задачи по време на периода за 

съобщаване на дефекти, задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. Посочени 

са експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните 

техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой 
експерт кои от дейностите ще изпълнява. 

Също така са предложени качествени мерки по следните направления: 

1) Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора; 

2)   Направление, свързано с организацията на започване на строежа; 

3)   Направление, свързано с контрола на влаганите материали;  

4)   Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР;  

5) Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 
строителството. 

За всяка мярка от дадено направление са разгледани: обхват и същност; посочване на 

конкретните дейности, които ще се изпълняват; дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането и експертите, ангажирани с нейното 

изпълнение заедно със задължения им. 

График за изпълнение на договора 

Представен е график, в който е посочено изпълнението на всички дейности и задачи, 

предмет на настоящата поръчка. За всяка позиция в графика са посочени продължителност; 

начало и край на изпълнение; ангажирани с изпълнението им експерти. В графика  са 

констатират следните несъответствия в разпределението на времето между различните 

процеси: 
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- В графика Техническия паспорт се изготвя за срок от 5 дни, но тези 5 дни започват да 

текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е декларирано 

в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15); 

- В графика Окончателен доклад се изготвя за срок от 5 дни, но тези 5 дни също започват 

да текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е декларирано 

в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 7 ДЗЗД 

„ТКС - РУБИКОН“, Комисията констатира следното: 

i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, като са посочени конкретните 

задължения (съобразно тяхната предназначеност) на всички експерти (по длъжности – 

дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, с което са обхванати всички предвидени за 

изпълнение дейности. Предвидени са неключови експерти, като са представени задълженията 

им, съобразно тяхната предназначеност. Предложена е система за взаимозаменяемост и 

обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички 

необходими моменти. Посочена е система за вътрешнофирмена координация между 

отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, 

недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в 

изложението. Посочена е система за координация с възложителя и останалите участници в 

строителния процес. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 
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конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 

изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 

ii) График за изпълнение на дейностите 

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като графикът не е изготвен 

съобразно описаната в техническото предложение организация и в него не е налице 

съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните 

дейности, поради следното: 

- В графика Техническия паспорт се изготвя за срок от 5 дни, но тези 5 дни започват да 

текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е декларирано 

в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15); 

- В графика Окончателен доклад се изготвя за срок от 3 дни, но тези 3 дни също започват 

да текат няколко месеца след подписването на Акт Образец 15, а не както е декларирано 

в Образеца на Техническо предложение от датата на съставяне и подписване на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15); 

Освен това, съгласно предвижданията на участника в дейността по оценка за 

съответствие на инвестиционния проект ще вземат участие и допълнителните неключови 

експерти – ПУСО и „Пожарна безопасност“ (стр. 106 и стр. 108), но същото не съответства на 

посоченото в графика, където такива експерти не са ангажирани. 

В подт. 1.3. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към графика, според които 

графикът трябва да е изготвен съобразно организацията, описана в техническото предложение 

и да обхваща дейностите и процесите, описани в предложението и същите да са в съответствие 

с действащата нормативна уредба, както и да е налице съответстващо разпределение на 

времето между различните процеси, съставящи отделните дейности …….., като са посочени и 

индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес. Непосредствено 

след тях се съдържат указания, водещи до отстраняване на участника от процедурата, едно от 

които е когато се установи, че техническото предложение не е разработено съгласно 

изискванията на Възложителя по т.1. 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в пункт ii), единодушно 

прие, че участник № 7 ДЗЗД „ТКС - Рубикон“ не е спазил изискванията на възложителя към 

съдържанието на Техническото предложение, защото дейностите в графика за изпълнение не 

са съобразно изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя, 

дадени в т. 1.3 на б. А от раздел 10 на документацията за обществена поръчка. Констатирани 

са несъответсвия по отношение на ангажираността на експертите и вътрешнофирмената 

организация. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с 

предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по 

Обособена позиция №4 Участник № 7 ДЗЗД „ТКС - Рубикон“. 
 

 

4. УЧАСТНИК № 9 ДЗЗД „НАДЗОР СМОЛЯН“ с оферта вх. № ОП 74/12.04.2019г. 

и с участници в обединението: „Логистика 21“ ЕООД и „Контролс“ ООД  

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 
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Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 15 (петнадесет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на 

идейния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-
предавателен протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 10 (десет) 

календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на работния 

инвестиционен проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 

договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 21 (двадесет и един) календарни 

дни, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 21 

(двадесет и един) календарни дни, считано от датата на подписване от всички 

участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите 
становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението:  

Направено е описание на целите на проекта и общи данни за проекта в контекста на 

задълженията на Консултанта. 

Представен е подход при изпълнение на поръчката, като е описан модел за управление 

на договора, основан на следните принципи и правила – спазване на принципите на ОПОС; 

графика за изпълнение на дейностите; планиране; надграждане на съществуващия опит; 

диалог и партньорство; фокус върху ключови резултати; приоритизация на дейностите; 
организация и координация; капацитет за устойчивост и гъвкавост и отзивчивост. 

В част обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за 

строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК, е разгледан начина на 

изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК „жълта книга“, вкл. общи административни 

дейности като осигуряване на офис, мобилизация на екипа и др.; контрол при изпълнение на 

проектирането, дейността по изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на 

работения проект, в т.ч. и по част „Конструктивна“; упражняването на строителен надзор по 

време на СМР, като са обсъдени въпроси относно стартиране и изпълнение на строителството, 

видовете актове и протоколи заедно с нормативните задължения на Консултанта. Описани са 

дейности по изготвяне на Констативен акт Обр. 15 и подготовка за назначаване на ДПК; въвеждане на 

обекта в експлоатация и получаване на Разрешение за ползване; посочени са функциите и задълженията на 
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Координатора „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на 

строителство. 

Изброени са приложимите нормативни актове, а в таблици са посочени актовете и 

протоколите по Наредба № 3/ 2003г., както и отговорните лица за съставяне на изискващата 

се строителна документация, като за всеки документ е посочено основанието с препратка към 

съответния нормативен акт и очакван резултат. Представени са следните мерки за контрол на 

нормативните изисквания: създаване на интернет базирана платформа за актуалните 

нормативните актове и изискващите се документи, касаещи изпълнението на обекта; 

информиране на екипа на Консултанта за актуалните нормативните документи; проверка за 

законосъобразност на всички съставени документи; вътрешнофирмени консултации и срещи; 

система за документооборот. За всяка мярка е представено описание, ангажирани лица и 
очакван ефект от мярката. 

Също така са посочени видовете доклади и начина на изготвянето им, както и начините 

на отчитане на изпълнението и анализ на резултатите от извършването на съответната дейност. 

Представена е вътрешнофирмената организация на участника, включваща ключовите 

експерти, като е предвидено ползването и на допълнителни експерти –експерт по прилагане 

на договорните условия на ФИДИК и технически персонал. За всеки от предвидените експерти 

(ключови и допълнителни) са разписани задължения и отговорности. Дейността по изготвяне 

на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и в частност нейното организиране е вменено 

като задължение единствено на Ръководителят надзорен екип, а тази по изготвяне на 

технически паспорт - на инженер ВиК мрежи и инженер по част „Електро“. Посочени са 

системи за взаимозаменяемост на експертите; за вътрешнофирмена координация; за 

координация с възложителя и другите участници в строителството. 

В част „Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на 

изпълнение“ са представени мерки за контрол на качеството за всеки един от етапите -  

Мобилизационен етап (мерки - незабавно уведомяване на експертите от екипа на консултанта; 

провеждане на среща с представителите на Възложителя); Задачи по време на проектирането 

и строителството (мерки – единна система за документооборота; система за отчитане 

ежедневните ангажименти на експертите; провеждане на среща с екипите на консултанта, 

проектанта и Възложителя; провеждане на семинар с екипа на Консултанта при началото на 

изпълнение на оценка за съответствие; контрол на предвидените за влагане строителните 

продукти; контрол върху спазването на правилна технология на изпълнение; контрол върху 

спазването на правилна технологична последователност); Задачи в периода за съобщаване на 

дефекти (мерки - контрол при провеждането на проби и постигане на проектните параметри и 

контрол при провеждането на инспекции). За всяка от изброените мерки са посочени: същност 

и обхват на мярката; действия по прилагането; ангажирани експерти и очаквано въздействие 
с резултат от прилагането на мярката. 

Също така са разгледани конкретни мерки по съответните направления в следните 

насоки: 

За Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора са 

представени: Мярка 1: Подготовка на въпросници за необходимите документи, разрешителни 

и други от съгласуващите институции; Мярка 2: Ежедневен отчет за изпълнените работи и 

готовността на експертите по отделните части за оформяне на окончателния комплексен 

доклад. За всяка мярка са посочени и обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се 

изпълняват, ангажираните експерти и очакван качествен ефект с изведени резултати от 
прилагането й. 
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За Направление, свързано с организацията на започване на строежа са представени: 

Мярка 1: Провеждане на координационни срещи в подготвителния период и по време на 

изпълнение на договора с Възложителя, както и с останалите изпълнители на дейностите по 

проекта (Изпълнители на СМР, Авторски надзор, Консултант); Мярка 2: Получаване и преглед 

на всички съществуващи документи, свързани с реализацията на проекта и обсъждане на 

ключовите проблеми с Възложителя и другите участници в процеса; Мярка 3: Консултантът 

ще изиска от Изпълнителите на Договорите за строителство да разработят и въведат 

специфични мерки за управление на качеството. За всяка мярка са посочени и обхват и 

същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните експерти и очакван 

качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

За Направление, свързано с контрола на влаганите материали са представени: Мярка 1: 

Контрол на произхода на основните строителни материали; Мярка 2: Извършване на 

постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, оборудването и материалите. За всяка 

мярка са посочени и обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, 

ангажираните експерти и очакван качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

За Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР са представени: 

Мярка 1: Редовно измерване на всяко строително действие в съответствие с чертежите; Мярка 

2: Планиране на извършваните СМР от страна на Строителите за двуседмичен период. За всяка 

мярка са посочени и обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, 

ангажираните експерти и очакван качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

За Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството са представени: Мярка 1: Разработване и въвеждане на Наръчник за съставяне 

на документи и документооборот; Мярка 2: Въвеждане на вътрешна тристепенна система за 

качество и контрол при съставянето на документацията; Мярка 3: „Качествена мярка 1“ - 

осигуряване адекватна информация за попълване на раздел I "Идентификационни данни и 

параметри" на част А "Основни характеристики на строежа"; Мярка 4: „Качествена мярка 2“ - 

Осигуряване на пълна и достоверна информация по отношение на основните обемно 

планировъчни и функционални показатели на строежа. За всяка мярка са посочени и обхват и 

същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните експерти и очакван 
качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

График изпълнението на поръчката 

В тази част на изложението участникът е обосновал продължителността на всеки един 

от етапите при изпълнение на дейностите по договора за упражняване функциите на Инженер 

по ФИДИК, както и видовете дейности, включени във всеки от етапите. Визуализацията на 

така предложеното разпределение е направено в индикативен график.  в който е посочено 

изпълнението на дейностите и задачите, от предмета на настоящата поръчка. За всяка позиция 

в графика са посочени продължителност; начало и край на изпълнение, както и ангажираните 

с изпълнението на съответната дейност експерти. 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 9 ДЗЗД 

„Надзор Смолян“, Комисията констатира следното: 

i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 
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на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  

Не е съставена съгласно изискванията на Възложителя, тъй като с представеното 

разпределение на задълженията и отговорностите между членовете на екипа не се покриват 

всички предвидени за изпълнение дейности. По-специално изпълнението на дейността по 

изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ не е обезпечена с конкретни 

задължения и отговорности на експертите от екипа, защото единствено е вменено на 

Ръководителя на екипа да организира изготвянето на окончателния доклад, а в задълженията 

и отговорностите на останалите експерти тази дейност не присъства. Същевременно в 

индикативния график за изпълнение на дейността по изготвяне на Окончателен доклад са 

ангажирани всички експерти, което не съответства на предвидената вътрешна организация в 

изложението на Работната програма. Освен това се констатира и друго несъответствие между 

предложената организация на екипа и индикативния график, което касае съставянето на 

Технически паспорт. Съгласно индикативния график за тази дейност са ангажирани всички 

експерти с изключение на КБЗ, а според вътрешната организация от Работната програма 

задължения и отговорности във връзка със съставянето на технически паспорт не са 

предвидени за Инженера по качество и съответствие на материалите и Заместник резидента. 

В подт. 1.2. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към елемента „Организация 

и изпълнение на договора“ на Работната програма, част от който са и изискванията, свързани 

с вътрешнофирмената организация на участниците, която има за цел да представи всички 

експерти за изпълнение на предвидените дейности заедно с техните задължения, съобразно 

предназначението им. Непосредствено след изискванията към техническото предложение се 

съдържат и указания, водещи до отстраняване на участника от процедурата, едно от които е 

когато се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да 

е от елементите на работната програма. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 

изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 
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ii) График за изпълнение на дейностите 

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, поради следното: 

1) Констатира се несъответствие между вътрешната организация, като елемент от 

Работната програма и направеното в индикативния график разпределение на определени 

дейности (окончателен доклад и технически паспорт) и отговорните за тяхното изпълнение 

експерти. Съгласно констатираното в т. 3 на горния пункт относно елемента 

„вътрешнофирмена организация“ от Работната програма няма разпределени задължения по 

съставяне на Технически паспорт и Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ съгласно 

планираното в графика за тези две дейности. В този смисъл е налице несъответствие между 

графика и описанието на елемента „вътрешнофирмената организация“ от Работната 

програма, което е самостоятелно основание за отстраняване от процедурата, съгласно 

указанието на възложителя, дадено в б. А на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка. 

2) Дейността „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, е заложена предвидена да се изпълни за 20 

(двадесет) календарни дни в графика – с условно начало ден 110 и условен край ден 129, което 

се разминава с посочения в Образец № 3 срок за изготвяне от 10 (десет) календарни дни. 

В подт. 1.3. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към графика, според едно 

от които графикът трябва да е изготвен съобразно организацията, описана в техническото 

предложение и в съответствие с предложения срок в Образец №3. Непосредствено след тях се 

съдържат указания, водещи до отстраняване на участника от процедурата, едно от които е 

когато се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да 

е от елементите на работната програма. 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в т. 3 на пункт i) и пункт 

ii), единодушно прие, че участник № 9 ДЗЗД „Надзор Смолян“ не е спазил изискванията на 

възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото предложената 

вътрешнофирмена организация – част от елемента „Организация и изпълнение на договора“ 

на Работната програма не е изготвена съобразно изискванията на възложителя, дадени в т. 1.2 

на б. А от раздел 10 на документацията за обществена поръчка, както и графикът за изпълнение 

не е изготвен съобразно изискванията на възложителя, дадени в т. 1.3 на б. А от раздел 10 на 

документацията. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с 

предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по 

Обособена позиция №4 Участник № 9 ДЗЗД „Надзор Смолян“. 

 

 

5. УЧАСТНИК № 10 ДЗЗД  „АКВА КОНСУЛТ СМОЛЯН“ с оферта вх. № ОП 

75/12.04.2019г. и с участници в обединението: „Интерконсулт“ ЕООД, „Аква БГ консултинг“ 

ЕООД и „Проджект консултинг груп- ПКГ“ ЕООД. 

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 
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- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 5 (пет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на идейния 

инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-предавателен 

протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 5 (пет) календарни 

дни, който започва да тече от датата на предаване на работния инвестиционен проект, 
удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 
договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 2 (два) календарни дни, считано 

от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 2 (два) 

календарни дни, считано от датата на подписване от всички участници в 

строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите становища от 

специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението:  

В уводната част е описан проекта, цели и очаквани резултати от неговото реализиране, 

финансиране и обхвата на отделните инвестиционни намерения, включени в проектното 

предложение на възложителя. Направен е кратък анонс за участника.  

Представен е подход при изпълнение на поръчката, като са посочени целите и 

очакваните резултати от дейността по настоящата поръчка, подробно са разгледани следните 

дейности:  Дейност 1: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, 

в т.ч. оценка за съответствие по част Конструктивна съгл. чл.142 ал.10 от ЗУТ, както и при 

наличие на съществени изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад за 

извършената оценка за съответствие; Дейност 2: Съдействие на Възложителя в процедурата 

по съгласуване и одобряване на всички части на инвестиционния проект; Дейност 3: 

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строителството; Дейност 4: 

Изпълнение функциите на Инженер по ФИДИК; Дейност 5: Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004г.; 

Дейност 6: Контрол върху кадастралното заснемане на обекта; Дейност 7: Изготвяне на 

Окончателен доклад за строежа по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и технически паспорт за строежа 

съгласно чл.176а от ЗУТ; Дейност 8: Управление на процесите по отстраняване на дефекти на 

строежите в гаранционните срокове; Дейност 9: Наблюдение на строежите при извършване на 

необходимите пусково - наладъчни работи и управление на процесите по отстраняване на 

дефекти в периода на пробна експлоатация след издаването на Разрешение за ползване; 

Дейност 10: Изготвяне и представяне на Възложителя на месечни отчети и доклади; 

Дейност11: Инспектиране на строежите в периода на пробна експлоатация след постигане на 
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проектните параметри на ПСОВ; Дейност 12: Изготвяне и представяне на Възложителя на 

Окончателен отчет за изпълнението на поръчката; Дейност 13: Изпълнение на 

административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на 

Оперативна програма.  

Представен е подхода на участника във връзка с документооборота, в т.ч. актовете и 

протоколите по време на строителството, софтуерните програми, които ще се ползват, 

съставянето и съдържанието на отделните видове доклади; описани са дейности по контрол на 

качеството, на отчитането на изпълнените СМР; посочена е приложимата нормативна уредба; 

направен е сравнителен преглед между националното законодателство и задълженията на 
Инженера по Фидик. 

Показана е организация на експертите в екипа чрез разписани задължения и 

отговорности за дългосрочните ключови експерти, като за инж. ВиК и инж. по част 

„Конструктивна“ са предвидени задължения за ПСОВ. Констатира се, че дейностите по 

изготвяне на предварителна оценка за съответствие и ОСИП на проекта по части ВиК и ПБЗ 

не са обезпечени от страна на предвидените експерти инж. ВиК и за експерт Координатор 

„безопасност и здраве“, тъй като не фигурират в разписаните им задължения. 

Предвидени са следните неключови експерти – Експерт по Оценка на Количеството; Експерт 

по част „Геодезия“; Експерт по част „Конструкции“; Експерт по част „Пътна“; Експерт по част 

„Технологична“, на които са разписани задължения и отговорности. Предвидени са и следните 
специалисти. 

Участникът е декларирал и използването на следните специалисти: Експерт „Design 

Controler”, двама ВиК инженери (мрежи и съоръжения и пречистване на води), инженер 

„ХТС“, Архитект, инженер Конструктор, Пътен инженер и ВОД; Електро инженер; Инженер 

КИПиА, инженер ТОВК, геодезист, геолог, инженер Паркоустройство и благоустрояване, 

инженер Пожарна безопасност, както и експерти по оценка и управление на риска, по финанси, 

по ВОД, публичност и обществена информация, двама обектови инспектора, по исковете и 
помощен технически персонал, като за тях не е посочил конкретни ангажименти. 

Заявено е, че всички експерти ще бъдат на разположение през целия период на 

изпълнение на договора за строителство до предаване на обекта и през периода за съобщаване 

на дефекти, докато на стр. стр. 33 и 35 участникът е посочил, че през периода за съобщаване 

на дефекти се предвижда посещение в рамките на 3 дни на всеки 3 месеца.  

Описано е разпределението на дейностите от предмета на поръчката между членовете на 

Обединението и чрез схема е показано взаимодействието между отделните членове на 

Обединението и между тях и възложителя и строителя. 

Предложена е методология за управление на риска, като участникът е дефинирал рискове 
и е предложил мерки за преодоляването им, подробно разписани в отделно приложение. 

В част „Стратегия за качествен контрол върху технологичната последователност 

на всички процеси при изпълнение на договора за инженеринг“ са изложени стъпки по 

контрол на качеството на строителните материали и изделия,  ритмичността на тяхното 

доставяне, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания. Очертан е метод на работа 

при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите 

изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Представена е стратегията за 

контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, като са посочени 

основните видове СМР. Отново е изброена приложимата нормативна уредба и видовете 

доклади, посочени са етапите на изпълнение на инженеринга и съответстващите им видовете 

дейности.  



   

26 

 

За така дефинираните мерки не са посочени конкретните експерти, ангажирани с 

изпълнението на дейностите и техните задължения; очакваното въздействие и резултат на 

конкретната мярка към изпълнението на договора. 

График изпълнението на договора 

Представен е график, в който не е посочено изпълнението на всички дейности и задачи, 

предмет на настоящата поръчка, като са посочени следните 8 дейности:  

Изготвяне на предварителна оценка на идейни проекти след подписване на приемо - 

предавателен протокол; Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ след подписване на приемо - 

предавателен протокол; Изпълнение на дейностите по строителен надзор и на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството включващо 5 дена за Изработване на комплексен 

доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 

10 от ЗУТ след подписване на приемо - предавателен протокол; Изготвяне на технически 

паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от 

Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.); Изготвяне на 

окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта; Изготвяне на сертификат за приемане; 

Изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти; Сертификат за изпълнение. 

За всяка позиция в графика са посочени продължителност в календарни дни и предвидените 

експерти. 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 10 ДЗЗД 

„Аква Консулт Смолян“, Комисията констатира следното: 

i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Не отговаря на изискванията на Възложителя, в частност на техническата 

спецификация, защото в изложението са предвидени дейности (на стр. 36 и 37), отнасящи се 

до ПСОВ, които не попадат в обхвата на строежа – предмет на настоящата процедура. Също 

така на стр. 32 и 35 участникът е посочил, че през периода за съобщаване на дефекти се 

предвижда посещение в рамките на 3 дни на всеки 3 месеца. Съгласно т. 3 на ал. 3 „Задачи по 

време на периода за съобщаване на дефекти“ на раздел 2 от Техническата спецификация 

изискването на Възложителя е „извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на 

работата на обекта …“. Констатираните несъответствия обосновават извода, че в тази част 

предложението не съответства на техническата спецификация, каквото е предварително 

обявеното условие на възложителя, посочено в б. А на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка.  

3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  
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Не отговаря на изискванията на Възложителя, защото не са посочени конкретни 

задължения на ключовите експерти – инженер ВиК и Координатор „безопасност и здраве“ за 

етапа на инвестиционното проектиране, като по този начин не е обезпечена в цялост дейността 

по предварителна оценка и осъществяване на оценка за съответствие на изготвения работен 

проект за обекта на поръчката, предвидена в обхвата на консултантската услуга съгласно т. 2.1 

на раздел 2 от техническата спецификация и т. 1.4. от документацията на обществената 

поръчка. Констатираните липси водят до несъответствие на техническото предложение с 

изискванията на Възложителя към съдържанието на Работната програма в частта 

„Вътрешнофирмена организация“ – изложението да покрива предвидените за изпълнение 

дейности, посочени в т. 1.2. на б. А на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от документацията 

за обществена поръчка. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като за предложените от участника 

мерки не са изпълнени следните изисквания, отнасящи се съдържанието на всяка една мярка, 

а именно, тя да е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение 

на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по 

конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, 

експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както 

и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен 

контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното 

въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. 

ii) График за изпълнение на дейностите 

Не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като в графика не са обхванати 

всички дейности, описани на стр. 9 и 10 от предложението и разгледани подробно в т. 2.1. на 

същото, което води до неизпълнение на изискването графикът да е изготвен съобразно 

дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение и техническата 

спецификация.  

На следващо място, в графика за нито една дейност не са включени предвидените 

допълнителни експерти. Същото, наред с липсата на ясни функции на предложените 

допълнителни експерти поставя под съмнение възприетата организация на работа. 

В подт. 1.3. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към графика, според които 

графикът трябва да обхваща дейностите и процесите, описани в предложението и същите да 

са в съответствие с действащата нормативна уредба, както и да е налице съответстващо 

разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности …….., 

като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес. 

Разгледаните несъответствия в графика, който от своя страна е част от техническото 

предложение, водят до неизпълнение на условието техническото предложение да е 

разработено съгласно изискванията на Възложителя по т.1, което е самостоятелно основание 

за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание в б. 

А на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от документацията за обществена поръчка. 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в т.2, т. 3 и т. 4 на пункт i) 

и пункт ii), единодушно прие, че участник № 10 ДЗЗД „Аква Консулт Смолян“ не е спазил 

изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото 



   

28 

 

разработката на работната програма, както и графикът за изпълнение не съдържат всички 

елементи съобразно изискванията на възложителя, дадени в т. 1 на б. А от раздел 10 на 

документацията за обществена поръчка. Установените несъответствия водят до 

несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в 

обществената поръчка по Обособена позиция №4 Участник № 10 ДЗЗД „Аква Консулт 

Смолян“. 

 

  

6. УЧАСТНИК № 11 „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД с оферта вх. № ОП 76/12.04.2019г. 

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 25 (двадесет и пет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на 

идейния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-
предавателен протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 25 (двадесет и пет 

календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на работния 

инвестиционен проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 

договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 20 (двадесет) календарни дни, 

считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 20 

(двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване от всички участници в 

строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите становища от 
специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението: . 

В уводната част е направен анонс за инвестиционния проект; показани са основните 

дейности от предмета на поръчката – изпълняване функциите на Инженер по ФИДИК, 

изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект, вкл. по част „Конструктивна“, 

строителен надзор по ЗУТ и координатор „безопасност и здраве“, като в таблица са описани 

идентифицираните етапи на изпълнение на поръчката и съответстващите на всеки етап 
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основни дейности и поддейности и задачи. Посочени са целта на поръчката и специфични цели 

на проекта, както и обхватът на строително-монтажните работи. 

Представен е подход за изпълнение на услугата като са посочени основните дейности, 

предмет на поръчката и са обособени етапите на изпълнение. В табличен вид за всеки етап са 

дефинирани дейности и съответно задачи за всяка дейност. Като част от концепцията са 

посочени принципи и правила, които ще се спазват при реализирането на всеки от етапите – 

планиране, организация, изпълнение и контрол; дадена е организацията на процеса на контрол 

и са изведени очакваните резултати от изпълнението на услугата. 

В част пълно и детайлно описание на организацията е направено описание на идейния 

проект – предмет на поръчката.  Разписани са изисквания към проектирането и съгласуване на 

проекта, изисквания към организацията на строителството и организация на строителната 

площадка. Изброена е приложимата нормативна уредба и са отбелязани ключови задачи за 

Инженера по ФИДИК. В таблица са разгледани дейностите от етапите на изпълнение и 

приложимите за тях конкретни действия, обвързани със съответните нормативни и договорни 

документи, както следва:  

 етап предварителна подготовка и мобилизация на екипа – описани са действия по 

обезпечаване на централен офис; мобилизация на човешки и технически ресурси; 

установяване на системи за управление и контрол;  

 етап проектиране и строителство – описани са действия по поддържане на екип; 

одобряване и контрол на работната програма на строителя, в т.ч. и внасяне на промени; 

изготвяне на предварителна оценка на идейния проект по чл. 142, ал.2 от ЗУТ; изготвяне на 

оценка за съответствие на работния проект, вкл. по част „Конструктивна“; извършване на 

начални и последващи фотографски заснемания; оказване съдействие на възложителя при 

издаване на РС; контрол на плана за ВОД; документална и физическа проверка на влаганите 

материали, тяхното одобрение и тестване;  документална и физическа проверка на 

извършените строителни работи – разрешаване съставянето на съответните документи, 

тяхното одобряване, водене на ежедневни дневници, одобряване на методите на изпълнение 

на СМР, измерване, оценяване и сертифициране на работите; контрол на тестовете и 

изпитванията; извършване на различни видове промени; преглед и одобряване на отчетите за 

напредък и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащане; 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; изготвяне на доклади и 

становища по договора; месечни срещи; архивиране на документацията; инспекции и тестове; 

изготвяне на екзекутивна документация, технически паспорт, подписване на констативен акт 
за установяване годността на строежа и сертификат за приемане; 

 етап период за съобщаване на дефекти – описани са действия за въвеждане на обекта в 

експлоатация, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад по ЗУТ; поддържане на екип и 

експертиза, извършване на ежемесечни обходи и проверки;  провеждане на срещи и 

установяване на дефекти; организиране на проби. 

 етап след изтичане на периода за съобщаване на дефекти – описани са действия по 

издаване на сертификат за изпълнение; предаване архивите на възложителя и изготвяне на 

окончателен доклад по договора за услуга. 

Предложени са следните мерки за контрол относно спазване на нормативните актове: 

мярка 1 – ежедневен контрол на строителния процес за съответствие на строежа с действащите 

норми и правила за изпълнение на СМР; мярка  2 -  контрол на качеството на влаганите 

материали и качественото изпълнение на строежа; мярка 3 – контрол на количествата 

изпълнявани СМР; мярка 4 – комплектуване на документацията; мярка 5 – заверка на 

екзекутивна документация; мярка 6 – съдействие за издаване на необходими писмени 
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становища; мярка 7 – контрол по спазване на календарния график; мярка 8 – контрол по 

спазване изискванията на ЗЗБУТ; мярка 9 – контрол по спазване на мерките за опазване на 

околната среда; мярка 10 – недопускане увреждане на трети лица; мярка 11 – контрол на 

нормативните актове привеждане на годност на строежа. 

За всяка мярка са посочени същност/обхват на мярката, конкретни ангажирани експерти 
и очаквания ефект от нейното прилагане. 

В част вътрешно фирмена организация са разгледани характеристиките, 

предопределящи ефективността на екипа; описани са материалните ресурси за обезпечаване 

работата на екипа; посочени са дейностите и задачите, които ще изпълняват експертите от 

екипа – дългосрочни, краткосрочни ключови експерти и неключови експерти - инженерна 

геология и хидрология, експерт „Пожарна безопасност“, 2 бр. експерти План за управление на 

строителните отпадъци,  инженер по качеството на материалите и административен персонал: 

юрист и технически координатор. Посочен е материалният ресурс за изпълнение на поръчката 

и вид на техническото оборудване. 

Показана е вътрешно фирмената координация между експертите като е представена 

предвижданата организационна структура по звена; разписани са задължения и отговорности 

за Резидент инженера, Заместник резидент инженера и общо за останалите дългосрочни 

ключови експерти; предложена е система за взаимозаменяемост и обезпечаване присъствието 

на експертите на всички необходими места. Описани са методите за осъществяване на 

комуникацията и взаимодействието, както между експертите от екипа, така и с възложителя и 

другите заинтересовани страни. 

Представени са три мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на 

изпълнение: мярка 1 – въвеждане на система за административно управление на договорите за 

строителство и за надзор; мярка 2 – разработване и прилагане на ръководство за качество и 

мярка 3 – въвеждане на система на записите (отбелязана като качествена мярка). За всяка 

мярка са посочени същност и обхват, конкретни действия, отговорни експерти, задължения и 

отговорности на експертите, отговорен експерт, който ще извършва контрол върху 

изпълнението и очаквано въздействие и резултат от мярката. 

Участникът е предложил следните качествени мерки по всяко едно от дефинираните в 
методиката направления: 

 направление, свързано с организацията на дейността по оценка за съответствие на 

инвестиционния проект: мярка 1 – провеждане на встъпителна и координационни срещи; 
мярка 2 – преглед на всички съществуващи документи и обсъждане на ключови проблеми;  

 направление, свързано с организацията на започване на строежа: мярка 1 – провеждане 

на координационни срещи; мярка 2 - преглед на всички съществуващи документи и обсъждане 

на ключови проблеми; мярка 3 – въвеждане от строителя на специфични мерки за управление 

на строителството;  

 направление, свързано с контрола на влаганите материали: мярка 1 – контрол на 

произхода на основните строителни материали; мярка 2 – постоянни прегледи, изпитвания и 

тестове на работи, оборудване и материали;  

 направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР: мярка 1 – редовно 

измерване на всяка строително действие; мярка 2 – краткосрочно планиране на извършваните 

работи от строителя; 

 направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството: мярка 1 – въвеждане на правилник за съставяне на документи и 

документооборот; мярка 2 – система за качество и контрол при съставяне на документацията; 
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  направление, свързано с изготвянето на технически паспорт, окончателен доклад, 

сертификат за приемане и сертификат за изпълнение: мярка 1 – осигуряване на адекватна 

информация за попълване на техническия паспорт; мярка 2 – осигуряване на пълна и 

достоверна информация на основните обемно-планировъчни и функционални показатели на 
строежа. 

За всяка предложена качествена мярка е показан начина на организиране на дейността, 

разпределението на ресурсите – в насока ангажирани експерти по изпълнението и лице, 

упражняващо контрол.  Изложени са аргументи за адекватността на мярката и качествения 

ефект от прилагането ѝ. 

Посочени са видовете доклади по договора за консултантска услуга. 

Приложен е график за изпълнение на дейностите, като дейностите са разпределени по 

отделни етапи. За всяка позиция от графика са определени продължителност, начало и край на 

изпълнение на дейността, но не са предвидени човешки ресурси (експерти), които да са 

ангажирани със съответната дейност. 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 11 „ЕН 

АР Консулт“ ЕООД, Комисията констатира следното: 

 i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  

Не е съставена съгласно изискванията на Възложителя, защото за задачата 

„подготовка на окончателен доклад по ЗУТ“ единствените експерти, които са ангажирани с 

изпълнението ѝ, съгласно представеното разпределение в табличен вид в т. 1.4.2 – Описание 

на вътрешнофирмента организация с оглед наличните човешки и технически ресурси, са 

Резидент инженер, Заместник резидент-Инженер Юрист и Технически координатор. Същото 

е в противоречие с параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №2 от 31.07.2003г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 

съгласно който окончателният доклад следва да бъде съставен и подписан от всички 
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квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части. 

В техническата спецификация към поръчката – т.  3.2.2 Списък на експертите, Възложителят 

е посочил следните дългосрочни експерти за надзор на строежа по съответните части: 

Ръководител надзорен екип (Резидент инженер), Заместник резидент – Инженер, Координатор 

„безопасност и здраве” - за етапа на строителство; Инженер ВиК мрежи; Електроинженер. 

Съгласно цитираната нормативна уредба, всеки един от тези експерти следва да участва при 
изготвянето на окончателния доклад по ЗУТ.  

Съгласно поставените в документацията изисквания към част „Описание на 

вътрешнофирмената организация“ изложението следва да покрива предвидените за 

изпълнение дейности, което в настоящия случай не е спазено от Участника, тъй като за 

дейността Подготовка на окончателен доклад по ЗУТ са предвидени единствено Резидент 

инженер, Заместник резидент-Инженер Юрист и Технически координатор, което не е 

достатъчно съгласно горецитираната нормативна разпоредба.  

Възложителят е поставил недвусмислено условие, че техническите оферти трябва да 

бъдат изцяло съобразени с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В б. 

А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на техническото 

предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от документацията за обществена поръчка 

Възложителят е дал подробни указания относно минимално изискуемото съдържание на  всяка 
една част от Работната програма. 

Според тези изисквания участниците трябва да посочат по длъжности всички експерти 

(дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, както и неключови, ако предвиждат такива) 

за изпълнение на предвидените дейности с посочване на конкретните им задължения, които 

същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Наред с това изложението трябва 

да покрива предвидените за изпълнение дейности, както и да се предложат системи за 

взаимозаменяемост на експертите, вътрешнофирмена координация и координация с 

възложителя и останалите участници в строителния процес. Констатираните по-горе пропуски 

в изложението водят до несъответствие на техническото предложение с изискванията на 

Възложителя към съдържанието на Работната програма в частта „Вътрешнофирмена 

организация“, посочени в б. А на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от документацията за 

обществена поръчка по отношение на ангажиментите на дългосрочните експерти и 

обезпечаването на предвидените за изпълнение дейности. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 

изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 

ii) График за изпълнение на дейностите 

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, поради следното: 

1) Графикът не е разработен съгласно дейностите, процесите и организацията, описани 

в техническото предложение, така че да е видно разпределение на времето между различните 

процеси, съставящи отделните дейности. Видно от техническото предложение, в Таблица 1 

към т. Подход при изпълнението на поръчката от III. Работна програма, за всяка дейност, 

участникът е отразил отделните задачи, съгласно техническата спецификация, но не всички от 

тези задачи присъстват в графика, поради което не може да се направи еднозначен извод за 

разпределението им във времето.  
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2) В графика не са посочени индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението 

на всеки процес. Недвусмислено се установява, че в графика не са предвидени човешки 
ресурси (експерти), които да са ангажирани с изпълнението на всеки процес. 

Видно от изискванията към съдържанието на графика, неговата цел е да онагледи 

виждането на участника за изпълнение на поръчката, като по този начин затвърди и гарантира 

обезпечаването на всички дейности с подходящ експертен ресурс в зависимост от тяхната 

специфика и съответно разбирането му за качествено изпълнение на поръчката. 

В подт. 1.3. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към графика, според които 

графикът трябва да е изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в 

техническото предложение, както и в него да са посочени и индивидуалните експерти /по 

длъжности/ за изпълнението на всеки процес.  

Установеното несъответствие в графика, който от своя страна е част от техническото 

предложение, води до неизпълнение на условието техническото предложение да е разработено 

съгласно изискванията на Възложителя, което е основание за отстраняване на участника от 

процедурата съгласно даденото от Възложителя указание в б. А на раздел 10 „Критерий за 

възлагане“ от документацията за обществена поръчка. 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в т. 3 на пункт i) и пункт 

ii), единодушно прие, че участник № 11 „ЕН АР Консулт“ ЕООД не е спазил изискванията на 

възложителя, техническата спецификация и нормативната уредба за изготвяне на Окончателен 

доклад по ЗУТ, както и че графикът за изпълнение не е изготвен съобразно изискванията на 

възложителя, дадени в т. 1.3 на б. А от раздел 10 на документацията за обществена поръчка, 

тъй като в него не са предвидени човешки ресурси за дейностите. Установеното 

несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на 

поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за 

отстраняване от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №4 Участник 

№ 11 „ЕН АР Консулт“ ЕООД. 

 

 

7. УЧАСТНИК № 12 ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ с оферта вх. № ОП 77/12.04.2019г. и с 

участници в обединението: „Интерпроконсулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД 

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 28 (двадесет и осем) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване 

на идейния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-

предавателен протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 28 (двадесет и осем) 

календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на работния 

инвестиционен проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 
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- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 

договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 28 (двадесет и осем) календарни 

дни, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 28 

(двадесет и осем) календарни дни, считано от датата на подписване от всички 

участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите 

становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението:  

Представен е подход при изпълнение на поръчката, като са описани основните 

принципи, приложими по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката и са 

предложени мерки за контрол относно: работата на строителя; строителния процес; 

осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд; осигуряване на пожарна 

безопасност; контрол по опазване на околната среда; контрол върху качеството на 

строителните материали и изделия; по изпълнение на функциите на Инженер по 

ФИДИК и оценката за съответствие на инвестиционния проект. За всяка мярка са 

изведени цели и очакван резултат от приложението ѝ. Разписани са аргументи за гарантиране 

на качеството след прилагането на всяка от предвидените мерки от участника. 

Представен е обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за 

строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК, като са разгледани 

следните етапи: мобилизационни задачи – обсъдени са въпроси, свързани с обезпечаване на 

офис за изпълнение на услугата; мобилизация на ресурсите (човешки и технически) и 

установяване на системи за управление и контрол. 

В етап задачи по време на фазите на проектиране и строителство е направено 

описание на следното: 

- Поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие 

с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите 

- Преглед и одобряване на работната програма съгласно договора за строителство по 

ФИДИК на строителя, с оглед на съдържанието и пълнотата й, последователността и обема на 

дейностите, в т.ч. и на нейните ревизии в хода на изпълнението. 

- Извършване на документална и физическа проверка на строителния процес. Контрол 

на изпълнението на работната програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на 

строителя, издаване на съобщения и указания до строителя във връзка с изпълнение на 

програмата, както и проследяване на изисканите ревизионни мерки, и приемане на 

последващи действия 

- При договор за инженеринг (проектиране и строителство) - изготвяне на предварителна 

оценка на идейния проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обекта, описани в Техническата 
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спецификация (задание). Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на изготвения от 

строителя работен инвестиционен проект по отношение на неговото съответствие с 

приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в 

строителния договор за обекта, описан в Техническата спецификация (задание). 

- Извършване на начални и последващи периодични фотографски заснемания на обекта 

- Оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж 

- Контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с 

българското законодателство 

- Документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта материали. 

Одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството 

документи. 

- Създаване на система за документална и физическа проверка за целите на 

сертифициране на извършените работи по строителния договор/строителните договори 

- Одобряване на документите, посочени в изискванията, залегнали в строителния 

договор/строителните договори, преди изработването на отделни механични, електрически и 

автоматизирани части и възли 

- Създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи информация за 

работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и причинени аварии, 

както и изискване от строителя на съответната ежедневна информация 

- Изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи на 

изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното 

започване 

- Оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на количествата, 

според естеството на обекта 

- Контрол на тестовете и изпитанията на обекта 

- Промени и корекции. Консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна 

и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, 

както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно 

договорните условия на строителния договор/строителните договори 

- Текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване 

на сертификати за плащания 

- Съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно приложимото 

законодателство 

- Подготовка на доклади и становища до Възложителя 

- Организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за напредъка на 

строителния договор 

- Цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на 

строителния договор, искания за одобрение на материали и документи, сертификати и 

декларации за съответствие, актове, протоколи, сертификати за проби, заснемания, 

екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация, кореспонденция от 

общ характер, кореспонденция по искове и процедиране на промени, както и всички други 
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документи, издадени от участниците в строителния процес или други страни, генерирани в 

процеса на изпълнението на строителството и имащи отношение към него 

- Одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания при и 

след завършване 

- Контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта на 

Възложителя; разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на необходимост 

- Преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на 

персонала 

- Контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, коректност 

и окомплектованост) 

- Контрол на кадастралното заснемане на изпълнените обекти 

- Контрол и проверка на доставката на резервни части 

- Изготвяне на технически паспорт и Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, 

ал. 6 от ЗУТ 

- Извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта - преглед 

на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на 

строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за подписване на 

констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на 

сертификат/и за приемане. 

В етап задачи по време на периода за съобщаване на дефекти е направено описание 

на следното:  

- Подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно 

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, вкл. подготовка на окончателен доклад по ЗУТ. 

- Поддържане на екип и експертиза в съответствие с офертата, през периода за 

отстраняване на дефекти и мобилизиране на специалисти по съответните части при 

специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и документиране на процесите, в т.ч. 

подготовка на експертни становища за нуждите на Възложителя. 

- Извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, 

констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им, 

както и контрол за отстраняване на дефектите, като за тези обходи се съставя протокол от 

работна среща и се изготвя на ежемесечна база актуализиран списък на дефектите – 

отстранени, оставащи и новопоявили се. 

- Насрочване, организиране и провеждане на срещи с Възложителя и Строителя по повод 

изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на дефекти. 

- Организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на проектните 

показатели при експлоатационни условия, обвързано с гаранциите на процесите. 

В етап задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти са разгледани 

издаване на сертификат за изпълнение, предаване архива на възложителя и изготвяне на 

окончателен доклад по договора. 
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В офертата са разписани дейности и задачи, които се изпълняват по време на целия 

период на изпълнение на договора. 

Изброена е приложимата нормативна уредба, като в табличен вид са показани мерките 

за контрол, конкретни дейности за изпълнението им, ангажирани експерти и очакван резултат 

от прилагането на всяка една от мерките. 

Представена е вътрешнофирмената организация на участника, включваща 

дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, като е предвидено ползването и на 

допълнителни експерти. За всеки от предвидените експерти (дългосрочни, краткосрочни и 

допълнителни) са разписани задължения и отговорности, съобразно разпределените им 

дейности. Посочени са системи за взаимозаменяемост на експертите, за вътрешнофирмена 

координация и за координация с възложителя и другите участници в строителството. 

В част „Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на 

изпълнение“ са представени мерки за контрол на качеството за всеки един от етапите -  

Мобилизационни задачи (мярка -встъпителна среща); Задачи по време на проектирането и 

строителството (мерки – срещи, система за докладване, вътрешен контрол, целесъобразно 

използване на ресурсите); Задачи в периода за съобщаване на дефекти (мерки - контрол по 

въвеждане на обекта в експлоатация, предварително планиране и уточняване) и Задачи след 

изтичане на периода за съобщаване на дефекти (мерки - ефективна система за архивиране и 

предварителна подготовка). За всяка от изброените мерки са посочени: същност и обхват на 

мярката; действия по прилагането; ангажирани експерти, задължения на лицата и очаквано 

въздействие с резултат от прилагането на мярката. 

В офертата е разработен елемрнт с цел допринасяне на по-високо ниво на изпълнение, 

като измерител за каеството – качествени мерки, както следва: 

 За Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора са 

представени качествени мерки в насока „Начин на организация на дейността“, както следва: 

Мярка 1: Избор на оптимална локация за централен офис; Мярка 2: Среща на екипа за 

уточняване на необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа; Мярка 3: 

Провеждане на встъпителна среща със заинтересованите страни по изпълнението на проекта; 

Мярка 4: Предварителна подготовка за изпълнение на дейностите по ОСИП. За всяка мярка са 

посочени и обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните 

експерти и очакван качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

 За Направление, свързано с организацията на започване на строежа са представени са 

представени качесвени мерки в насока „Начин на организация на дейността“, както следва: 

Мярка 1: Провеждане на встъпителна среща с участниците в строителния процес; Мярка 2: 

Информиране на обществото за предстоящото строителство. За всяка мярка са посочени и 

обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните експерти и 

очакван качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

 За Направление, свързано с контрола на влаганите материали са представени 

качествени мерки в насока: „Начин на организация на дейността“, както следва: Мярка 1: 

Съставяне на списък с необходимите материали; Мярка 2: Проверка на декларациите за 

съответствие; Мярка 3: Осигуряване на ритмичност на доставките на материали; Мярка 4: 

Контрол на начина на складиране, влагане на материалите и изпитвания. За всяка мярка са 

посочени и обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните 

експерти и очакван качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 
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 За Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР са представени 

качествени мерки в насока: „Начин на организация на дейността“, както следва: Мярка 1: 

Квалификация на монтажниците; Мярка 2: Комнтрол на техниката и механизацията. За всяка 

мярка са посочени и обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, 

ангажираните експерти и очакван качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

 За Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството са представени качествени мерки в насока: „Начин на организация на 

дейността“, както следва: Мярка 1: Предварително изготвяне на бланки; Мярка 2: 

Предварително уведомяване на участниците за предстоящи събития, изискващи тяхното 

присъствие; Мярка 3: Информираност относно актуалните нормативни изисквания. За всяка 

мярка са посочени и обхват и същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, 

ангажираните експерти и очакван качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. За 

насока „Начин на използване и разпределение на ресурсите – човешки и технически“ е 

предложена качествена мярка 4 „Контрол на няколко нива“, за която са посочени - обхват и 

същност на мярката, дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните експерти и очакван 

качествен ефект с изведени резултати от прилагането й. 

График за изпълнение на поръчката 

Представен е график, в който е посочено изпълнението на всички дейности и задачи, 

предмет на настоящата поръчка. За всяка позиция в графика са посочени продължителност; 

начало и край на изпълнение; последователност на изпълнение; експерти, ангажирани с 

изпълнението и взаимообвързаност между работите. 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 12 ДЗЗД 

„Интернорм“, Комисията констатира следното: 

i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, като са посочени конкретните 

задължения (съобразно тяхната предназначеност) на всички експерти (по длъжности – 



   

39 

 

дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, с което са обхванати всички предвидени за 

изпълнение дейности. Предвидени са неключови експерти, като са представени задълженията 

им, съобразно тяхната предназначеност. Предложена е система за взаимозаменяемост и 

обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички 

необходими моменти. Посочена е система за вътрешнофирмена координация между 

отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, 

недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в 

изложението. Посочена е система за координация с възложителя и останалите участници в 

строителния процес. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 

изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 

ii) График за изпълнение на дейностите 

Съставен е съгласно изискванията на Възложителя и съобразно дейностите, процесите и 

организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора 

и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика е налице съответстващо 

разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при 

отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като 

са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес. 

 

Въз основа на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо 

предложение на участник № 12 ДЗЗД „Интернорм“ отговаря на изискванията на 

Възложителя и го допуска до следващия етап на процедурата – оценка на техническите 

предложения по Обособена позиция №4. 
 

      

8. УЧАСТНИК № 14 „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД с оферта вх. № ОП 79/12.04.2019г. 

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 10 (десет и пет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на 

идейния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-

предавателен протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 15 (петнадесет) 

календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на работния 
инвестиционен проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 
договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  
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- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 10 (десет) календарни дни, 

считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 10 

(десет) календарни дни, считано от датата на подписване от всички участници в 

строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите становища от 

специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението: 

Представена е работна програма за организация и изпълнение на договора, като са 

обособени и описани следните етапи за изпълнение на обществената поръчка:  

- Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство 

(инженеринг), където са включени изготвяне на предварителна оценка на идейния проект и 

изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект в 
съответствие с чл.142, ал.6 от ЗУТ. 

- Строителен надзор по време на СМР по смисъла на чл.168 от ЗУТ, където са включени: 

начален етап за подготовка на строителството, етап на строителство и заключителен етап. 

Разгледан е обхвата на дейностите, като при описанието на изброените по-горе етапи е 

направено описание на следните дейности: Дейности за осъществяване на контрол относно 

пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството – 

съгласно Наредба №3 на МРРБ и чл.168, ал.1 т.2 от ЗУТ, Дейности във връзка с изкисванията 

на чл.169, ал.1-3 във връзка с чл.224, ал.1 и чл.225, ал.2 от ЗУТ, Осъществяване на контрол за 

спазване на условията за безопасност и здраве на труда, съгласно чл.6 от Наредба №2/2004г., 

Осъществяване на контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на 

строителството и Контрол върху съответствие на изпълняваните работи по вид и количество 

с одобрените строителни книжа и КСС. 

В офертата е изяснено планираното взаимодействие с Възложителя за отчитане на 

работата. В заключителния етап са включени работите по установяване на годност на строежа 

за въвеждане в експлоатация, окончателен доклад за въвеждане в експлоатация, изготвяне на 

технически паспорт на строежа, изготвяне и представяне на Възложителя на окончателен 

отчет за изпълнението на поръчката след периода на пробна експлоатация, управление на 

процесите по отстраняване на дефекти на строежите в гаранционните срокове в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти.  

Представена е вътрешно фирмена организация, като е направено описание на 

задълженията и отговорностите на следните дългосрочни ключови експерти: Ръководител 

надзорен екип (Резидент инженер), Заместник резидент – инженер, Координатор „Безопасност 

и здраве“ за етапа на строителството, Инженер по част ВК мрежи, Инженер по качество и 

съответствието на материалите и Електроинженер. Предложени са краткосрочни ключови 
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експерти: Инженер ВиК мрежи, Електроинженер, Координатор „безопасност и здраве“- за 

етапа на инвестиционното проектиране. 

Направено е описание на качествени мерки по следните направления: Направление 

свързано с контрола на влаганите материали, направление свързано с контрола на начина на 

изпълнение на СМР, направление свързано с изготвянето на необходимата документация по 

време на строителството, съобразно договора за строителен  надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при 

договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на обекта, 

окончателен доклад, сертификат за приемане и сертификат за изпълнение. 

Приложен е график за изпълнение на дейностите, който отразява дейности от премета 

на обществената поръчка, планирано времетраене, ангажираните експерти за всяка от 

позициите в графика и графична част показваща времевото позициониране на работата. В 

представената разработка се констатира, че са включени едни и същи дейности с различно 

времево планиране. 

 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 14 

„Пловдивинвест“ АД, Комисията констатира следното: 

 i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  

Не е съставена съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в нито една част на 

техническото предложение не са разписани въпроси и подходи за организация за 

взаимозаменяемостта на експертите от екипа и обезпечаване на присъствието им на всички 

необходими места. 

В подт. 1.2. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към елемента „Организация 

и изпълнение на договора“ на Работната програма, част от който са и изискванията, свързани 

с вътрешнофирмената организация на участниците, която има за цел да представи всички 
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експерти за изпълнение на предвидените дейности заедно с техните задължения, съобразно 

предназначението им, както и предлагане на система за взаимозаменяемост и обезпечаване на 
тяхното присъствие на всички необходими места и необходими моменти.  

Непосредствено след изискванията към техническото предложение се съдържат и 

указания, водещи до отстраняване на участника от процедурата, едно от които е когато се 

установи, че техническото предложение не е разработено съгласно техническата 

спецификация и изискванията на възложителя, посочени в т. 1 на раздел 10 от документацията 

за обществена поръчка. В настоящия случай, Комисията констатира, че не е показана 

взаимозаменяемост на експертния персонал на участника при изпълнение на работите от 
обществената поръчка. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 
изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 

ii) График за изпълнение на дейностите 

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, поради следното: 

Графикът на участника не отразява всички планирани от участника дейности по 

изпълнение на обществената поръчка. Приложението към офертата показва само част от 

видовете работи, които са описани и планирани от участника в текстовата част на офертата 

му. 

В допълнение на горното, в графикът на участника са отразени дейности, които са с едно 

и също наименование, а именно: „Осъществяване на строителен надзор и упражняване на 

функциите на инженер по ФИДИК“, които са с различна продължителност. За яснота е 
приложена извадка от техническото предложение на участника: 
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Видно от направената извадка, участникът планира една и съща дейност с различна 

продължителност. Комисията, счита, че в графика на участника не са включено основни 

дейности при изпълнение на обществената поръчка, като например изготвянето на 

Техническия паспорт на обекта. От така направеното приложение към офертата могат да бъдат 

отчетени конкретни срокове за изпълнението на предварителната оценка на съответствие на 

идейния проект и оценката за съответствието на работния проект. За останалите дейности от 

обществената поръчка не е възможно да бъдат еднозначно и конкретно изведени срокове и 

ангажирани експерти за изпълнението им. В допълнение част от дейностите по обществената 

поръчка би следвало да стартират с една и съща дата, а именно направата на техническия 

паспорт на строежа и изготвянето на окончателния доклад, който съгласно оферираните от 

участника срокове в образец №3 стартират от датата на съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без 

забележки“ за обекта. След направената проверка Комисията установи, че нито една от 

видовете дейности в графика на участника не е с едно и също начало, т.е. да стартират в един 
и същи ден.  

В подт. 1.3. на т. 1 от б. А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение 

съдържанието на техническото предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от 

документацията за обществена поръчка са посочени изискванията към графика, според които 

той трябва да бъде изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в 

техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с 

действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение 

на времето между различните процеси, при отчитане и на времето, необходимо за провеждане 

на нормативно изисквани процедури, като са посочени и индивидуалните експерти /по 
длъжности/ за изпълнението на всеки процес. 

В настоящия случай, графикът на оферента не е изготвен съобразно дейностите, 

процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата 

спецификация и Договора. В приложението към офертата не може да бъде установено 

съответствие между различните процеси и планираното време за изпълнението им, тъй като в 

него не са включени всички работи от предмета на обществената поръчка и са посочени едни 

и същи видове дейности с различна продължителност. 

Установеното несъответствие в графика, който от своя страна е част от техническото 

предложение, води до неизпълнение на условието техническото предложение да е разработено 

съгласно изискванията на Възложителя, което е основание за отстраняване на участника от 

процедурата съгласно даденото от Възложителя указание в б. А на раздел 10 „Критерий за 

възлагане“ от документацията за обществена поръчка. 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в т. 3 на пункт i) и пункт 

ii), единодушно прие, че участник № 14 „Пловдивинвест“ АД не е спазил изискванията на 

възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не 

съответства на изискванията на възложителя, както и че графикът за изпълнение не е изготвен 

съобразно изискванията на възложителя, дадени в т. 1.3 на б. А от раздел 10 на 

документацията. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с 

предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по 

Обособена позиция №4 Участник № 14 „Пловдивинвест“ АД. 
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9. УЧАСТНИК № 25 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с оферта вх. № ОП 

90/12.04.2019г.  

 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

съдържащо Работна програма за организация и изпълнение на договора и график. 

Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е 

предложил следните срокове от датата на възлагане: 

- Срокът за изготвяне на предварителна оценка на идеен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 

е 25 (двадесет и пет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на 

идейния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-
предавателен протокол;  

- Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 25 (двадесет и пет) 

календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на работния 

инвестиционен проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол; 

- Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор и функциите на Инженер по 

ФИДИК във фазата на строителството е съгласно Програмата на Изпълнителя по 

договора за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;  

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 

съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е 25 (двадесет и пет) календарни 

дни, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е 25 

(двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване от всички 

участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта и представяне на необходимите 
становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).  

- Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 

календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане. 

 

Кратко описание на предложението:  

В уводната част на изложението са посочени задачите от предмета на поръчката съгласно 

техническата спецификация, обвързани с конкретни правомощия на Инженера от договора за 

строителство. 

 В подхода за изпълнение са показани основните принципи в работата на консултанта  – 

количествен и качествен контрол, ефективно използване на обратна връзка, подходящ екип; 

аспектите, на които се базира реализацията като планиране, организация, ръководство и 
контрол. 

 В частта обхват и дейности са разгледани задълженията съобразно техническата 

спецификация и договора за строителен надзор и упражняване функциите на Инженер по 
ФИДИК, като в таблица е показана стратегията за изпълнението им, като:  

 в етап планиране на изпълнението – са набелязани мобилизационни задачи 

(обезпечаване на офис, мобилизация на човешки и технически ресурси, установяване на 
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системи за контрол); спомагателни дейности, изразяващи се в изготвяне на план за набиране 

на информация; създаване на система за документална и физическа проверка. Предвидени са 

мерки за контрол на ресурсите, по управление на качеството, опазването на околната среда и 

безопасните условия на труд, както и такива за контрол на качеството на услугата и срок за 

нейното изпълнение.  За всяка дейност/задача са посочени нейния обхват, ангажирани  

експерти, етапите, в които ще се изпълнява, постигнати резултати и ресурсна обезпеченост. 

 в етап изпълнение на основни дейности, в т.ч. и функциите на Инженер по ФИДИК – 

са набелязани  изработване на комплексен доклад за оценка за съответствието на 

инвестиционния проект, вкл. по част „Конструктивна“; изготвяне на технически паспорт и 

окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; поддържане на екип от специалисти; изпълняване 

задълженията на координатор „безопасност и здраве“ за етапите на проектиране и на 

строителство; преглед, одобряване и контрол на работната програма на строителя; извършване 

на фотографски заснемания; съдействие на възложителя при получаване на разрешение за 

строеж; контрол на плана за ВОД; контрол на влаганите материали и придружаващите ги 

документи; проверка на строителния процес; водене на ежедневни дневници; одобряване на 

методите на изпълнение на СМР; измерване и сертифициране на количествата строителни 

работи; тестове и изпитвания; нареждане на промени; одобряване на исканията за плащане на 

строителя; съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003г.; доклади и 

становища; срещи по напредъка; съхраняване на документацията по строителния договор; 

провеждане на проби и изпитвания; изготвяне на екзекутивна документация; контрол на 

доставката на резервни части; контрол на кадастралното заснемане; изготвяне на технически 

паспорт; подписване на констативен акт за установяване състоянието на строежа обр. 15; 

дейности по управление и контрол на предмета на поръчката и съпътстващите дейности. 

Предвидени са мерки за контрол на ресурсите, по управление на качеството, опазването на 

околната среда и безопасните условия на труд, както и такива за контрол на качеството на 

услугата и срок за нейното изпълнение. За всяка дейност/задача са посочени нейния обхват, 

ангажирани  експерти, етапите, в които ще се изпълнява, постигнати резултати и ресурсна 

обезпеченост. 

 в етап приключване на изпълнението – са набелязани задачи по подготовка на 

документацията за издаване на разрешение за ползване; поддържане на екипа от специалисти 

през срока за съобщаване на дефекти; извършване на ежемесечни проверки, установяване на 

дефекти и отстраняването им; проби след завършване и постигане на проектни показатели. За 

всяка дейност/задача са посочени нейния обхват, ангажирани  експерти, етапите, в които ще 

се изпълнява, постигнати резултати и ресурсна обезпеченост. 

 в етап след изтичане на срока за съобщаване на дефекти – са набелязани задачи по 

издаване на сертификат за изпълнение; предаване на архивите на възложителя и изготвяне на 

окончателен доклад по договора за услуга. За всяка дейност/задача са посочени нейния обхват, 

ангажирани  експерти, етапите, в които ще се изпълнява, постигнати резултати и ресурсна 

обезпеченост. 

 предвидени са задачи в срока на гаранционната отговорност, изразяващи се в  

констатиране на дефекти и упражняване на строителен надзор при отстраняването им. За тях 

също са посочени обхват, ангажирани експерти, етап на изпълнение, постигнати резултати и 
ресурсна обезпеченост. 

По-нататък са изброени основните документи – нормативни и договорни, които ще се 

съблюдават и е представена методологията на изпълнение на горепосочените дейности и 
задачи. 

В раздел вътрешно фирмена организация е представен модела на взаимодействие 

между различните страни по проекта чрез схема; в табличен вид са разписани задълженията и 
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отговорностите на дългосрочните и краткосрочни ключови експерти, както и на предвидените 

допълнителни експерти. Представени са  начините на комуникация и провеждането на 
работни срещи.  

Предложени са следните мерки за вътрешен контрол при организацията на работа: 

вътрешен мониторинг; контрол на документацията, като са описани отделните актове и 

протоколи по Наредба № 3/31.07.2003г.; управление на документацията и контрол на 

отчетността при изпълнение на СМР. За всяка от мерките са посочени същност, обхват и 
конкретни действия, чрез които ще се осъществи.  

Представена е методология за контрол на изпълнението, която е онагледена чрез  схеми, 

показващи организацията на осъществяване на контрола по договора и неговото 
администриране. 

В таблица е направено описание на задачите (мерките) за осигуряване на по-високо 

качество по време на изпълнение на договора за всяко едно от предвидените в методиката 

направления – организация на дейността по оценка за съответствие на инвестиционния проект 

и мобилизационни задачи; организация по започване на строежа; контрола на влаганите 

материали; контрола на начина на изпълнение на СМР и изготвяне на необходимата 

документация по време на строителството.  

За всяка мярка са посочени начина на организация на дейността, на използване и 

разпределение на ресурсите -човешки и технически, както и очакваното въздействие и 

резултат от изпълнението на задачите (мярката). 

График за изпълнение на поръчката 

Приложен е график за изпълнение на дейностите, съобразно етапите, дейностите и 

задачите към всеки етап, предложени в Работната програма. За всяка дейност/задача са 

посочени ангажираност на експертите, последователност в графичен вид и продължителност 
в дни. 

В графика са отчетени следните несъответствия при разпределение на времето между 

различните процеси, съставящи отделните дейности и при отчитане и на времето необходимо 
за провеждане на нормативно изисквани процедури: 

1) Дейностите  „Изпълняване на функциите на Координатор по безопасност и здраве“; 

„Документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта материали“; 

„Извършване на документална и физическа проверка на строителния процес“; „Контрол на 

тестовете и изпитванията на обекта по време на строителство“ продължават да се 

изпълняват след края на строителството и подписване на акт образец 15. Тези дейности следва 

да са приключили, за да се подпише Констативния акт – Приложение № 15. 

2) За Дейност „Подготовка на окончателен доклад по ЗУТ“ са ангажирани единствено 

Ръководител надзорен екип и Заместник резидент, което е в несъответствие с пар. 3 от 

Допълнителните разпоредби на Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно който окончателният доклад 

следва да бъде съставен и подписан от всички квалифицирани специалисти, определени за 

надзор на строежа по съответните части.  

3) В периода на съобщаване на дефекти са ангажирани единствено Ръководител надзорен 

екип и Заместник резидент, което е в несъответствие с изискването на техническата 

спецификация. 

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 25 

„Екоинженеринг“ ЕООД, Комисията констатира следното: 
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 i) По отношение на елементите от Работната програма: 

1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща описание на вижданията 

на участника за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение 

на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и 

резултати. 

2. Обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за строителен 

надзор и упражняване функциите на Инженер по ФИДИК 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, включваща нормативно и договорно 

определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от 

специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните 

условия на ФИДИК. За всяка от дейностите са посочени действия и поддейности, отнасящи се 

до същата. Посочени са конкретни мерки за контрол, свързани със спазването на относимите 

нормативни актове, които ще бъдат прилагани при изпълнение предмета на поръчката. За 

всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 

изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява. Описан е очакваният ефект от приложението на конкретната мярка. 

3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси  

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, като са посочени конкретните 

задължения (съобразно тяхната предназначеност) на всички експерти (по длъжности) – 

дългосрочни и краткосрочни ключови експерти, с което са обхванати всички предвидени за 

изпълнение дейности. Предвидени са неключови експерти, като са представени задълженията 

им, съобразно тяхната предназначеност. Предложена е система за взаимозаменяемост и 

обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички 

необходими моменти. Посочена е система за вътрешнофирмена координация между 

отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, 

недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в 

изложението. Посочена е система за координация с възложителя и останалите участници в 

строителния процес. 

4. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение 

Съставена съгласно изискванията на Възложителя, предвидени са мерки за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на договора като за тях са посочени обхват и същност, 

конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с 

конкретно посочване на резултатите от прилагането им, експертите ангажирани с 

изпълнението им и техните задължения по реализация на мярката. 

ii) График за изпълнение на дейностите 

Не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е налице 

съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните 

дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани 
процедури, поради следното: 

1) Дейностите „Изпълняване на функциите на Координатор по безопасност и здраве“; 

„Документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта материали“; 

„Извършване на документална и физическа проверка на строителния процес“; „Контрол на 
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тестовете и изпитванията на обекта по време на строителство“ продължават да се 

изпълняват след края на строителството и подписване на акт образец 15. Тези дейности следва 

да са приключили, за да се подпише Констативния акт – Приложение № 15. 

2) За Дейност „Подготовка на окончателен доклад по ЗУТ“ са ангажирани единствено 

Ръководител надзорен екип и Заместник резидент, което е в  противоречие както с пар. 3 от 

Допълнителните разпоредби на Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно който окончателният доклад 

следва да бъде съставен и подписан от всички квалифицирани специалисти, определени за 

надзор на строежа по съответните части.  

В техническата спецификация към Обособената позиция – т. 3.2.2 Списък на експертите, 

Възложителят е посочил следните дългосрочни експерти за надзор на строежа по съответните 

части: Ръководител надзорен екип (Резидент инженер), Заместник резидент – Инженер, 

Координатор „безопасност и здраве” - за етапа на строителство; Инженер ВиК мрежи; 

Инженер по качество и съответствие на материалите Електроинженер. Съгласно цитираната 

нормативна уредба, всеки един от тези експерти следва да участва при изготвянето на 

окончателния доклад по ЗУТ. На стр. 166 от предложението, участникът е предвидил 

участието на тези експерти в дейност „Подготвяне на документацията за издаване на 

разрешение за ползване съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. подготовка на 

окончателен доклад по ЗУТ“, но при разглеждане на предложението в цялост – обяснителна 

записка и график, не може еднозначно и по безспорен начин да се отчете, че тези експерти ще 

участват при самото изготвяне на Окончателния доклад по ЗУТ. 

Възложителят е поставил недвусмислено условие, че техническите оферти, трябва да 

бъдат изцяло съобразени с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В б. 

А „Минимални изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на техническото 

предложение“ на раздел 10 „Критерий за възлагане“ от документацията за обществена поръчка 

Възложителят е дал подробни указания относно минимално изискуемото съдържание на  всяка 

една част от Работната програма. 

3) В периода на съобщаване на дефекти са ангажирани единствено Ръководител надзорен 

екип и Заместник резидент, което е в несъответствие с изискването на техническата 

спецификация. За периода на съобщаване на дефекти, в т. 3.2.4. „Ангажираност на персонала“ 

от Техническата спецификация – Приложение № 1_4, за Инженер ВиК мрежи, Инженер част 

конструктивна и Инженер пътно строителство е записано, че продължават участието си и по 

време на периода за съобщаване на дефекти, като са ангажирани да участват в ежемесечните 

посещения на обекта. Противно на това, видно от графика за използване на ресурсите, 

участникът не предвижда никаква ангажираност на тези експерти в периода за съобщаване на 

дефекти, тъй като в от 27-и до 38-и месец за тези експерти не е предвидена никаква 

ангажираност. 

Посоченото обстоятелство показва, че предложението на участника не съответства на 

изискванията на техническата спецификация, което съгласно дадените указания от 

Възложителя е изрично отстранително условие в настоящата обществена поръчка. 

Разгледаните по-горе несъответствия в графика, който от своя страна е част от 

техническото предложение, водят до неизпълнение на условието техническото предложение 

да е разработено съгласно изискванията на Възложителя, което е основание за отстраняване 
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на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание в б. А на раздел 10 

„Критерий за възлагане“  от документацията за обществена поръчка. 

 

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия в пункт ii), единодушно 

прие, че участник № 25 „Екоинженеринг“ ЕООД не е спазил изискванията на възложителя към 

съдържанието на Техническото предложение, защото дейностите в графика за изпълнение не 

са съобразно техническата спецификация, както и изискванията на възложителя, дадени в т. 

1.3 на б. А от раздел 10 на документацията. Установените несъответствия водят до 

несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в 

обществената поръчка по Обособена позиция №4 Участник № 25 „Екоинженеринг“ 

ЕООД. 

 

 

II. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УТВЪРДЕНАТА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ОЦЕНКА 

 

 Съгласно утвърдената Методика за определяне на оценка критерият за възлагане е 

„оптимално съотношение качество/цена” по смисъла на чл.70, ал.2, т. 3 от ЗОП. Критерият 

се оценява въз основа на следните показатели: „Ниво на изпълнение, като измерител на 

качеството“ (П1) и „Предлагана цена“ (П2). 

 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:  

КО = П1 + П2.  

 

На този етап от процедурата комисията в съответствие с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП следва 

да извърши оценка на допуснатите оферти по показателя „Ниво на изпълнение, като 

измерител на качеството“ (П1), който обхваща параметри от техническото предложение.  

С посоченият показател се оценява предложеният от участника начин за изпълнение на 

поръчката, представен в работната му програма, като индикатор и измерител на очакваното 

ниво на качество на изпълнение на поръчката. Показателят има за цел да бъдат сравнени и 

оценени обективно различните нива на изпълнение, изведени от техническите предложения 

на участниците, чрез експертна оценка. 

Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, 

посочен в Методиката за определяне на оценка (т. 3, б. „Б“ на раздел 10 от документацията за 

обществена поръчка). 

 

Въз основа на направените констатации и взетите от комисията решения относно 

съответствието на техническите предложения на участниците с предварително обявените 

условия, отразени в настоящия и предходни протоколи от нейната работа, допуснати до оценка 

на техническите предложения по всяка от обособените позиции са следните участници: 

 

По Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. 

Смолян“ допуснати участници са: 
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1. ДЗЗД „Интернорм“ 

2. ДЗЗД „Смолян Консулт“ 

По Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” допуснати 

участници са: 

1. ДЗЗД „Интернорм“ 

2. ДЗЗД „Смолян Консулт“ 

По Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на 

фосфор) към ПСОВ Смолян“ 

1. ДЗЗД „Интернорм“ 

По Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – 

жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна 

на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ 

1. ДЗЗД „Интернорм“ 

 

 

Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК 

– жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на 

гр. Смолян“ 

 

1. УЧАСТНИК № 12 ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ с оферта вх. № ОП 77/12.04.2019г. и с 

участници в обединението: „Интерпроконсулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Интернорм“ по показателя „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“ (П1), 

като определената оценка и мотивите за нейното присъждане, са следните: 

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина 

на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и 

разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на 

спецификацията, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. 

В допълнение комисията установява наличие на минимум по две качествени мерки, 

които са аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет 

направления, включени като елементи за надграждане в настоящата методика, а именно: 

 Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Избор на оптимална локация за офис 
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Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че подходящата локация 

за централен офис осигурява възможност за максимално бърза реакция от страна на екипа и 

позволява да се пести време, като същевременно улеснява и ускорява комуникацията между 

надзора и останалите участници в строителството. Относно организацията е посочено, че 

Ръководителят на екипа ще се запознае предварително с обекта и ще осъществи предварително 

проучване на възможни места за обособяване на централен офис. Ангажиран за изпълнение на 

дейността е Ръководител екип. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени 

за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че осигуряването на централен офис е дейност, която е част от мобилизационните 

задачи, съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че избора на подходяща локация на централния офис ще допринесе за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите по поръчката. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основа на горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Среща с екипа за уточняване на необходимата ресурсна обезпеченост и условия на 

работа 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа предварително ще допринесе до 

безпроблемно изпълнение на дейностите на екипа. Относно организацията е посочено, че ще 

се организира среща, на която всеки от експертите ще представи своите изисквания по 

отношение на работното място и необходимите му ресурси и условия на работа. Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че уточняването на необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа са 

дейности, които са част от мобилизационните задачи, съгласно техническата спецификация, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че обособяването на офис, отговарящ на изискванията и нуждите на екипа, 

и оборудван подходящо, който да обезпечава изпълнението на ангажиментите на всеки от 

експертите, е предпоставка за ефективно и качествено изпълнение на дейностите. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се постига ефективност и гаранции за по-високо качество на 

дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Провеждане на встъпителна среща с всички заинтересовани страни по изпълнение 

на проекта 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на дати, 

срокове, периоди на изпълнение на ключови моменти от проекта и задълженията и 

очакванията на всяка от страните във връзка с тяхното осъществяване, ще доведе до 

законосъобразно, навременно и качествено стартиране на дейностите. На встъпителната среща 

с всички заинтересовани страни по изпълнение на проекта ще бъдат уточнени предстоящите 

за изпълнение дейности по съгласуване на проекта и по-нататъшното му изпълнение, ще се 

набелязват ключови моменти, както и уточняване на комуникационни канали. Относно 

организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с наличната документация по 

проекта и ще сигнализират при установени неточности или проблемни моменти. Ръководител 

екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба и ще изготви 

програма за срещата с набелязани съответни точки за обсъждане. Ангажиран за изпълнение 

на дейността е Ръководителя на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща с цел организиране и опознаване предмета на поръчката е 

дейност, която е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че реализацията на предлаганата мярка води до законосъобразно, 

навременно и качествено стартиране на дейностите, което е важна предпоставка за успешното, 

навременно и качествено изпълнение на целия проект. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 
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На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Предварителна подготовка за извършване на дейностите по Оценка на 

съответствието на инвестиционния проект 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейности по осъществяване на мярката е 

посочено, че всички експерти от екипа ще се запознаят с актуалната нормативна база в 

областта, както и с всички налични данни за обекта и предварително всеки от тях ще изготви 

работни контролни листа за проверка на проектната разработка. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до компрометиране качеството и срокът на 

изготвяне на оценката на съответствие при липса на изпълнение на предварителни 

подпомагащи и информационни дейности. Отразени са ангажираните експерти от екипа. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект е 

дейност, която е част от предмета поръчката съгласно техническата спецификация, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се минимизира вероятността от пропуски, както и ще допринесе за 

по-бързото, качествено, ефективно и законосъобразно изпълнение на дейността. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време, постига се законосъобразност при съставянето на 

съответния доклад и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 Направление, свързано с организацията на започване на строежа 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Провеждане на встъпителна среща със участниците в строителния процес 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 



   

54 

 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

предстоящите за изпълнение мероприятия по стартиране на строителството и набелязване на 

ключови моменти. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с 

наличната документация по проекта и ще сигнализират при установени проблемни моменти. 

Ръководител екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба, 

касаеща дейностите по стартиране на строителството и ще изготви програма за срещата с 

набелязани съответни точки за обсъждане. Ръководителят ще изготви протокол от проведената 

среща и обобщава взетите решения. Ангажиран за изпълнение на дейността е Ръководителя 

на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на 

мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща има за цел организиране дейностите при стартиране на обекта, 

която дейност е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще бъдат уточнени дати, срокове, периоди на изпълнение на ключовите 

моменти от мероприятията по започване на строежа и задълженията и очакванията на всяка от 

страните във връзка с тяхното осъществяване. При необходимост ще бъдат обсъдени 

евентуални проблеми и необходими мерки за превенция и решаването им. Реализацията на 

предлаганата мярка води до законосъобразно, навременно и качествено стартиране на 

строителния процес. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Информираност на обществото за предстоящото строителство 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Преди стартиране на строителството 

обществеността ще бъде информирана за предстоящите за изпълнение СМР, с цел превенция 

на евентуално обществено недоволство, което се извежда като мотив за избора на конкретната 

мярка. Като дейности по осъществяване на мярката, са посочени такива по предварително 

информиране на обществеността за предвидените СМР по проекта и ползите от изпълнението 

му, чрез провеждане на информационна кампания. Ангажиран е Ръководител екип. Посочени 

са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В тази връзка 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на строително-монтажни работи се изпълняват в урбанизирана 

територия и е необходима информираност на населението с цел причиняване на минимален 



   

55 

 

дискомфорт от строителния етап, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че местното население ще е предварително информирано за дейностите 

по проекта, което е предпоставка за срочното стартиране на строителството. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на влаганите материали 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Съставяне на списък с необходимите материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се състави списък с необходимите 

материали, в който ще са посочени необходимите им технически характеристики и параметри 

съгласно проектната документация. Ще се предвидят и възможни резервни доставчици. Чрез 

изготвяне на посочения списък на материалите, се гарантира влагането на качествени 

материали в обекта, спомага за бърза проверка на съответствието на материалите и лесно 

установяване на несъответствия, както и за бързото им отстраняване при необходимост, което 

е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено инженерите по съответните части да се запознаят с изготвените проекти, след 

което горепосочения списък ще се съгласува със строителя. Ще се изготви окончателен 

списък, който ще се предаде на всички заинтересувани. Изсянени са ангажираните експерти 

за реализациятана мярката.. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изготвянето на предварителен списък спомага за навременно и 

качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 
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„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

2) Проверка на декларациите за съответствие 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. На обекта ще се доставят строителни продукти 

контролирано. Като дейност по осъществяване на мярката е предвидено предоставяне на 

достатъчно време за инспекция на материалите от страна на Инженера по качество. Ще бъде 

изискано Строителя да предоставя преди всяка доставка копие от всички сертификати, 

документи за съответствие, разрешителни и друга информация при наличност. Изброени са 

нормативни изисквания към доставяните продукти. Ще се поддържа архив и регистър на 

всички предоставени документи. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, породено от непреглеждане на документацията, придружаваща 

доставените строителни продукти, относно това дали същите отговарят на изисканите 

технически характеристики. Изяснени са ангажираните експерти с реализацията на мярката. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира влагането на строителни продукти и материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и добри 

практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на 

строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен 

ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат 

гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Осигуряване на ритмичност на доставките на материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Консултантът ще изиска от строителя да 

представи график за доставените материали, с цел осигуряване контрола върху ритмичността 

на доставките. Изпълнението на мярката дава предпоставка за възможност за навременна 

реакция при необходимост от смяна на материала или строителния продукт, така че това да не 
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забави строителния процес и да не доведе до евентуално компрометиране на качеството за 

изпълнение, което е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване 

на мярката е предвидено запознаване с представения график и сравнението му със 

строителната програма. При необходимост ще се предложат промени. Предложения график 

ще бъде актуализиран в процеса на изпълнение на СМР. Ангажиран е Ръководител екип. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да бъдат доставени в определен срок, за да не се забави строителството, което прави 

мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира срочното изпълнение на строителството и е 

предпоставка за възможност за навременна реакция при необходимост от смяна на материала 

или строителния продукт, така че това да не забави строителния процес и да не доведе до 

евентуално компрометиране на качеството за изпълнение. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на начина на складиране, влагане на материалите и изпитванията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено ежедневно следене за спазването на изискванията за транспорт, престой, 

съхранение и влагане на материалите. Тези операции ще се осъществяват при подходящи 

условия и при спазване на определените времеви интервали, така че да се гарантира 

качественото изпълнение на СМР. Изброени са изискванията, които трябва да се спазват. Ще 

бъде изискан график за реда на провеждане на изпитванията. Експертите ще присъстват на 

вземането на проби и изпитвания. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, поради неправилно складиране и влагане на строителни продукти. 

Резултатите от изпитванията и пробите ще се проверяват и съхраняват. Изяснени са 

ангажираните експерти с изпълнението на мяркта. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за изпълнението на строително-монтажните работи се доставят материали, които 

трябват да бъдат съхранявани и влагани по определен начин, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира изпълнението на СМР с качествени материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните стандарти, което е предпоставка за 

качествено и срочно изпълнение на обекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Качествена мярка при изпълнение на асфалтови работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията, посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение на 

асфалтовите работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част Пътна и 

ВОД, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на асфалтови работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на асфалтовите работи, което 

от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  
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1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Качествена мярка при изпълнение на хоризонтална сигнализация 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение на 

хоризонтална сигнализация. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част 

Пътна и ВОД, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните 

техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на хоризонтална 

сигнализация, са част от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на хоризонтална маркировка, 

което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Качествена мярка при изпълнение на вертикална сигнализация 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение на 
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вертикалната сигнализация. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част 

Пътна и ВОД, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните 

техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на вертикална сигнализация, 

са част от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на вертикална сигнализация, 

което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Качествена мярка при изпълнение на изкопи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на конструктивните елементи при неконтролирано качество на изкопните 

работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част Пътна и ВОД, Инженер 

ВиК мрежи, Инженер по част Конструктивна, Инженер Геодезист, Ръководител екип и 

Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на изкопни работи, са част от 

предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на изкопни работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 
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Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

5) Качествена мярка при изпълнение на насипи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на конструктивните елементи при неконтролирано качество на насипните 

работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част Пътна и ВОД, Инженер 

ВиК мрежи, Инженер по част Конструктивна, Инженер Геодезист, Ръководител екип и 

Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на насипни работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на насипни работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 
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6) Качествена мярка при изпълнение на кофражни работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на стоманобетоновите елементи при неконтролирано качество изпълнение 

на кофражните работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, Инженер по 

част Конструктивна, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и 

съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е 

видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на кофражни работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на кофражни работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

7) Качествена мярка при изпълнение на армировъчни работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на стоманобетоновите елементи при неконтролирано качество на 

изпълнение армировъчни работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, 

Инженер по част Конструктивна, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени 

са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 
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Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на армировъчни работи, са 

част от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на армировъчни работи, което 

от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

8) Качествена мярка при изпълнение на бетонови работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на стоманобетоновите елементи при неконтролирано качество на 

изпълнение бетонови работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, 

Инженер по част Конструктивна, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени 

са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на бетонови работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на бетонови работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 
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На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

9) Качествена мярка при изпълнение на тръбопроводи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение 

тръбопроводи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, Ръководител екип и 

Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на тръбопроводи, са част от 

предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на тръбопроводи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

10) Качествена мярка контрол на техниката и механизацията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се изиска информация относно 

оборудването за изпълнение на СМР на Строителя и ще се оптимизира при необходимост. 

Посочен е начин на организация, включващ преглед на горепосочения списък, запознаване с 
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работната програма на строителя. Ще се обобщи информацията от направените контролни 

действия и ще се даде становище при необходимост. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до евентуална забава в срока за изпълнение на строителството, 

поради недобра организация и ресурсна обезпеченост на дейностите поотделно. Ангажирани 

за изпълнение на дейността са всички експерти. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на тръбопроводи, са част от 

предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на тръбопроводи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при 

договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на 

обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение. 

 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

 

1) Предварително изготвяне на бланки 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че изготвянето на 

актуални бланки на необходимите документи ще доведе до срочното и качествено съставяне 

на нужната документация. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се 

запознаят с актуалните нормативни изисквания и условия на ФИДИК. Създадените бланки ще 

се съгласуват със строителя, авторския надзор, възложителя и др. заинтересовани лица. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 
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Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с изготвяне на голям обем от 

документи и протоколи, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното и навременно съставяне на необходимите 

актове, протоколи, становища, искания, сертификати и др., което от своя страна е 

предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Предварително уведомяване на участниците за предстоящи събития, 

изискващи тяхното присъствие. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

предстоящите събития и свързаните с тях и подлежащи на съставяне документи ще бъдат 

планирани предварително. Ще се съгласуват и датата и часа на съставяне на съответните 

документи с лицата, участващи в съставянето им. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до евентуална забава в срока за изпълнение на строителството, 

поради недобра организация на провеждането на работни срещи и ключови моменти. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с провеждане на срещи със 

заинтересовани страни, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще гарантира срочното, правилно и законосъобразно съставяне на 

необходимите документи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  
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1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Информираност относно актуалните нормативни изисквания 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

експертите от екипа редовно ще следят Сиела и интернет страницата на финансиращия орган 

за изменения в изискванията. В случай на настъпили промени, същите ще се обсъждат на 

редовно провежданите работни срещи на екипа, където ще се изясняват в детайли промените 

и ще се взема решение относно начина на прилагането им в работата на екипа. Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. Мотив относно избора на предлаганата мярка е 

информираността на експертите относно актуалните изисквания, което от своя страна е 

предпоставка за законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на технически паспорт. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с познаването на всички актуални нормативни 

актове и уредби, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на предвидените документи. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на няколко нива 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите – човешки и технически“. Разписани са същност и обхват. 

Експертите от екипа на консултантите ще следят за правилното и точно отразяване на реално 

изпълнените дейности и вложени количества материали в съответните актове и протоколи, 

като контрола ще се осъществява на няколко нива – по време на изпълнение на дейностите, 

непосредствено след заверяването на даден вид работа, както и при събиране и 

окомплектоване на цялата документация. Разписана е организация за изпълнение на 

контролните дейности във всяко едно ниво на проверка. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до неточност във видовете дейности и количеството на 

изпълненото при актуване, поради неконтролиране на реалното изпълнение. .Ангажиран за 
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изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с изпълнение на строително-монтажни 

работи, чиито количества и качество на изпълнение подлежат на проверка и контрол, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че се гарантира правилното отразяване на изпълненото строителство в 

съответните актове и протоколи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

На основание горните констатации и мотиви, и утвърдената Методика за оценка, 

Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Интер  

Норм“ са налице следните условия от скалата за оценка по показателя „Ниво на изпълнение, 

като измерител на качеството“ (П1): техническото предложение отговаря на изискванията 

за 15 точки и са налице минимум по две качествени мерки, които са аргументирани, адекватни 

и имат качествен ефект във всички дефинирани пет направления. Поради което, Комисията 

присъжда на участника ДЗЗД „Интер Норм“ 65 точки за надграждащите елементи по 

Обособена позиция №1, съответстващи на шесто ниво на изпълнение съгласно скалата за 

оценка по показателя.  

 

 

2. УЧАСТНИК № 23 ДЗЗД „СМОЛЯН КОНСУЛТ“ с оферта вх. № ОП 

88/12.04.2019г. и с участници в обединението: „Строл-1000“ АД, „Експерт Дисижънс“ ООД и 

„Ню Дайрекшънс“ ООД 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Смолян консулт“ по показателя „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“ 

(П1), като определената оценка и мотивите за нейното присъждане, са следните: 

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина 

на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и 

разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на 

спецификацията, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. 
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В допълнение комисията установява наличие на минимум по две качествени мерки, 

които са аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет 

направления, включени като елементи за надграждане в настоящата методика, а именно: 

 Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Организация на екипа за изготвяне на работна план програма за изпълнение на 

оценка на съответствие на инвестиционния проект 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейности по осъществяване на мярката е 

посочено, че ще се организира работна среща, на която екипът, ангажиран с оценката за 

съответствие предварително, ще изготви работна план-програма за изпълнение на дейността, 

като при разработване на същата ще се вземат предвид особеностите и ключовите моменти в 

проекта, изискванията на Възложителя, поставените срокове. Относно организацията е 

посочено, че Резидент инженера ще организира работната среща с целия екип и съвместно ще 

изготвят работна програма. Същата ще включва дейности и задачи, съответните ангажирани 

експерти и ресурсна обезпеченост. Работната програма представлява времево разпределение 

на дейностите, необходими за изготвяне на оценката на съответствие на инвестиционния 

проект. Изборът за предложената качествена мярка се обосновава със следния мотив – 

наличието работна програма позволява следене на срокове за изпълнение на оценката на 

съответствие на инвестиционния проект и навременна и адекватна преценка при евентуално 

забавяне до колко настъпването му ще се отрази на крайния срок. При съответно забавяне ще 

се направят съответните корекционни действия, за да се навакса и завърши дейността в срок. 

Липсата на информация относно вида и времевото разпределение на дейностите и задачите, 

необходими при изготвяне на оценка на съответствие, ще доведе до неопределеност до каква 

степен настъпило непредвидено събитие ще повлияе на крайния срок и невъзможност за 

взимане на мерки за наваксване на забавата. Описана е и необходимата техника и материали. 

В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект е 

дейност, която е част от предмета поръчката съгласно техническата спецификация, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изпълнението на мярката ще намали максимално вероятността от 

пропуски и забава при изпълнение на дейността, и ще се гарантира срочното, качествено и 

законосъобразно изпълнение на дейността. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време, постига се законосъобразност при съставянето на съответния доклад и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  
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3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Създаване на строга организация за изпълнение на задачите 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Като дейности по 

осъществяване на мярката е посочено, че ще се създаде база от валидни закони, нормативни 

технически наредби и стандарти, отнасящи се до проектирането и изпълнението на работите, 

предмет на настоящата обществена поръчка. Ще се създаде база от всички документи, които 

са неделими части от договора за строителство, както и проектната документация от 

възложителя. Ще бъде прегледана цялата налична кореспонденция. Ще бъдат поставени 

определени изисквания към изпълнителя. Ще се представи организация на работата на екипа 

на ДЗЗД-то за проверка на проектната документация, изготвяне на експертни писмени 

становища до Възложителя и съставянето на комплексния доклад за оценка съответствието на 

проекта с основните изисквания към строежите. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до забавяне, допускане на грешки и пропуски при изпълнение 

на дейности и задачи, предмет на договора, при лоша организация и неконтролирано 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически сътрудник и експертите 

по  отделните части на проекта. Описана е и необходимата техника и материали. В тази 

връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на комплексен доклад е дейност, която е част от предмета поръчката 

съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е изготвен комплексен доклад, отговарящ на най-високите изисквания в сферата на 

пълнотата и съответствието с приложимите нормативни изисквания. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време, постига се законосъобразност при съставянето на 

съответния доклад и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с организацията на започване на строежа 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Създаване на организация на екипа за стартиране на строителството 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 
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конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Изброени са документи, 

които консултанта ще провери и окомплектова преди откриване на строителната площадка, а 

именно одобрена проектна документация; разрешение за строеж; договор за строителство; 

заповед за технически ръководител и др. Извежда се мотив относно избора на предлаганата 

мярка, отнасящ се до забавяне и пропуски при изпълнение на дейностите, свързани със 

стартиране на строителството, при лоша организация и неконтролирано изпълнение. 

Ангажирани експерти са Ръководител екип, Инженер геодезист, Технически сътрудник и 

експертите по отделните части на проекта. Описана е и необходимата техника и материали. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за стартиране строителния етап е необходимо изготвяне на определена 

документация, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до удовлетворяване очакванията на възложителя, стегнатост и 

бързина при подготовка на дейността за откриване на строителната площадка, сигурност и 

качество в законосъобразността на документацията. Посоченото прави мярката отговаряща 

на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Мобилизиране на екипа за своевременно откриване на строителната площадка 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, които ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Като дейности по 

осъществяване на мярката е посочено, че ще се осъществи оглед на строителната площадка и 

трасетата. Ще се обсъди с изпълнителя предвижданата организация на строителството от 

тяхна страна. Ще се организира приобектовия офис и ресурсното му обезпечаване. Ще се 

установи връзка с други участници в ИП и ще се проведе встъпителна среща. Ще се състави и 

подпише Протокол обр. 1. Изброени са дейности по законосъобразното започване на строежа. 

Основните трасировъчни точки се отлагат на място и се осъществява подготовка за 

информационни табели и заповедна книга на строежа. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до забавяне и пропуски при изпълнение на дейностите, 

свързани с откриване на строителната площадка, при лоша организация и неконтролирано 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически сътрудник и експертите 

по  отделните части на проекта. Описана е и необходимата техника и материали. В тази 

връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че дейностите, свързани с мобилизационните задачи са част от предмета поръчката 
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съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще се създаде добра организация и комуникация между страните, ще се подготвят 

и проверят необходимите документи за откриване на строителна площадка и ще се гарантира 

недопускане на забавяне в сроковете. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време, постига се законосъобразност при съставянето на съответния доклад и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Контрол по спазване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните 

графици за изпълнение на обектите, утвърдени от Възложителя. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Начин на организация за 

приложението на мярката включва контролиране изготвянето и поддържането на актуален 

план за безопасност и здраве. Ще се правят ежедневни проверки за пълнотата на книгите за 

инструктаж и какви мерки се взимат във връзка с безопасното изпълнение на конкретните 

видове СМР. Представената строителна програма ще се контролира, чрез проверка на 

напредъка на работите. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до необезопасено изпълнение на строително-монтажните работи при създаване на план за 

безопасност и здраве, несъдържащ целия необходим обхват и неконтролираното му 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Координатор по безопасност и 

здраве, Технически сътрудник и експертите по части на отделните части на проекта. Описана 

е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвяне и спазване на План за безопасност и здраве е част от предмета на поръчката 

за строителство, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до установени безопасни условия на работа и труд, СМР, които 

вървят срочно, по график, без изоставане, осигуряване на спокойствие във Възложителя и за 

всички заинтересовани страни. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 
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„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Начин на организация за 

приложението на мярката включва намаляване на отрицателните последици, чрез 

предприемане на определени мерки, като: създаване на подходяща организация за изпълнение 

на строителството, която да бъде съобразена с близостта до населени места; осигуряване на 

оросяване на всички строителни площадки и технологични пътища; създаване на организация 

за контрол на складове и др. Ще се контролират мерките, утвърдени от Възложителя, за 

недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Няма да се 

допускат отклонения от календарния план-график, обяснителна записка, която съдържа 

технология на изпълнението, начин на организация на строителния процес, начин по който ще 

бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ и ПБЗ към проекта. При необходимост ще се 

съдейства за получаване нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, 

преместване или отстраняване на обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в 

или в близост до строителната площадка. Извежда се мотив относно избора на предлаганата 

мярка, отнасящ се до забавяне при изпълнение на строително-монтажните работи поради 

стачки, недоволства на трети лица и други непредвидени обстоятелства при несъздаване на 

мерки, целящи недопускане увреждания на трети лица и имоти, както и неконтролираното им 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Координатор по безопасност и 

здраве, Технически сътрудник и експертите по отделните части на проекта. Описана е и 

необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че местоположението на обекта е в урбанизирана територия, както и факта, че в 

строителния етап ще се наложи преминаване на техника през чужди имоти, което прави 

мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до установени безопасни условия на работа и труд, СМР, които 

вървят срочно, по график, без изоставане, осигуряване на спокойствие във Възложителя и за 

всички заинтересовани страни. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  
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Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрол на влаганите материали 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Контрол на произход, доставки, сертификати, складиране, изпитване, подмяна, 

корекция 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Организацията по 

прилагане на мярката се отнася до проверка и следене за спазване на графика за доставките на 

строителя. Ще се изискат сертификати за произход, декларации за съответствие със 

съществените изисквания, декларации за експлоатационни показатели и други приложими 

документи. Ще се проверява наличността по складовете, както и начина на складиране. 

Изброени са видове контролни действия относно качеството строителните продукти. Извежда 

се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се до некачествено строителство и 

забавяне на срока за изпълнение на строително-монтажните работи поради неконтролиране на 

материалите, които ще се влагат. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически 

сътрудник и Инженер по качеството на материалите. Описана е и необходимата техника и 

материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи ще се вложат материали, 

отговарящи на определено качество и технически характеристики, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение СМР при спазване на изискванията на Наредбата 

за влаганите строителни продукти, качество на изпълнение, спокойствие във Възложителя. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

2) Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Организацията по 

прилагане на мярката се отнася до вземане на необходимите мерки, за да се гарантира, че 

лабораторията е в състояние да извърши всички изпитвания на материали, изискани от 
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техническата спецификация и инвестиционния проект. Ще се подготви подробен списък на 

процедурите с описание на изпитванията и тяхната повторяемост. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до некачествено строителство и забавяне на срока 

за изпълнение на строително-монтажните работи поради недобра организация в избора на 

лаборатория и некачествено провеждане на лабораторни проби. Ангажирани експерти са 

Ръководител екип, Технически сътрудник и Инженер по качеството на материалите. Описана 

е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи ще се извършат лабораторни 

изпитвания и тестове, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение СМР при спазване на изискванията на Наредбата 

за влаганите строителни продукти, качество на изпълнение, спокойствие във Възложителя. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрол на начина на изпълнение на СМР 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Контрол по спазването Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклираните строителни материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до заверка на транспортен дневник и отчет 

за изпълнение на План за управление на строителните отпадъци. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до незаконосъобразното изпълнение на поръчката 

поради неконтролиране плана за управление на материалите. Ангажирани експерти са 

Ръководител екип, Технически сътрудник и Инженер по качеството на материалите. Описана 

е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че към Строителя ще се изготви и изпълни План за управление на строителните 

отпадъци, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение на СМР при спазване изискванията на наредбата за 

управление на строителни отпадъци, почистване на строителната площадка, изпълнение на 

ПУСО, отговаряне на изискванията на наредбите в областта на опазването на околната среда. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Контрол на строителните процеси и технологичната им последователност  

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до упражняване на ежедневен контрол през 

целия строителен период на видове СМР. В табличен вид са посочени документи, които ще се 

изискат за проверка относно контрола върху технологичната последователност на 

строителните процеси. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до некачествено строителство и забавяне на срока за изпълнение на строително-монтажните 

работи поради грешна технологична последователност. Ангажирани експерти са Ръководител 

екип, Технически сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана е и необходимата 

техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че строителят ще състави и предаде план график, който подлежи на контрол, както и че 

описаните контролни дейности са част от предмета на поръчката, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение на СМР при спазване изискванията на ЗУТ, на 

приложимите нормативни актове в областта, срочно и качествено изпълнение на проекта. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  
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Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни 

и безопасни условия на труд в строителството. Дейност на координатор по безопасност и 

здраве на етапа на изпълнение на строежа съгл. Чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Организацията по 

прилагане на мярката се отнася до координиране осъществяването на общите принципи за 

превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ. Координаторът по БЗ от екипа на строителния 

надзор ще се ангажира да разработва и актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане 

на настъпили изменения с напредването на СМР. Координаторът ще организира съвместна 

работа с всички строители на площадката, ще осигурява взаимна информация и ще 

координира техните действия с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови 

злополуки и професионални болести. В задълженията му влизат също координацията на 

контрола по правилното извършване на СМР. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до необезопасено изпълнение на строително-монтажните 

работи поради неконтролиране спазването на изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически сътрудник и 

Координатор по безопасност и здраве. Описана е и необходимата техника и материали. В тази 

връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че контролните действия относно безопасните условия на труд при изпълнение на 

строително-монтажни работи на площадката е дейност, която е част от предмета на поръчката 

съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до установени безопасни условия на работа и труд, СМР, които 

вървят срочно, по график, без изоставане, осигуряване на спокойствие във възложителя и за 

всички заинтересовани страни. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при 

договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на 

обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение. 
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Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Осъществяване на контрол относно пълно и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността и използване и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, 

който ще се изпълняват при прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността 

и обхвата на същата. Организацията по прилагане на мярката се отнася до съставяне и 

подписване актове и протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г, с които се удостоверява 

спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. В табличен вид са 

описани вида на документа и дейностите по съставянето му. Посочени са кои актове и 

протоколи се съставят в началото на строителството, по време на строителството и кои в 

заключителния етап. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се до 

забавяне, допускане на грешки и пропуски при създаването на документацията по Наредба № 

3 при неконтролирано изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Координатор 

по безопасност и здраве, Технически сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана 

е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че в етапа на изпълнение на строителните дейности ще се изготвят актове и протоколи 

по Наредба № 3, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до създадена навременна и актуално отразяваща изпълненото 

строителство документация по Наредба № 3. Резултат от прилагане на мярката е и 

документиран и освидетелстван строеж, готов за редовно въвеждане в експлоатация и 

доказани направени разходи по проекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Поддържане на електронна база данни на цялата документация  

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изборът за предложената качествена мярка се 

обосновава със следния мотив – изпълнението на обекта, съгласно договорните 

взаимоотношения по ФИДИК, е придружено с изготвяне на документация с голям обхват. 

Създаването на електронна бази данни на изготвената документация улеснява работата с 

документооборота, извеждането на информация за определени справки и лесна управляемост 

и следене на документите. Като дейности по осъществяване на мярката е посочено, че ще се 

поддържа и актуализира електронен архив на документацията по време на строителство. 
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Относно организацията е посочено, че Резидент инженера ще поддържа електронната бази 

данни и кореспонденция, свързани със строителството. В тази връзка предложената мярка 

не отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че реализирането на проекта е свързано с изготвяне на документация с голям обхват, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изпълнението на мярката улеснява работата на експертите в екипа, 

документооборота и обработката на информация, минимизира вероятността от забава и 

пропуски, което е предпоставка за срочно и качествено изпълнение на дейностите, включени 

в предмета на поръчката. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Своевременен контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа 

документация, необходима за извършване на месечните плащания 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин използване и 

разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността и обхвата на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до упражняване на пълен контрол по 

отношение на качеството на изпълняваните СМР, проверка за съответствие  на представените 

сертификати за качество на строителните материали с техническите изисквания, проверка на 

съставената документация удостоверяваща спазването на изискванията към строежите, 

проверка на изготвяните екзекутивни чертежи за завършени СМР, проверка на изпълнените 

количества СМР. Разписани са дейностите, които се изпълняват при заверка на екзекутивната 

документация. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се до 

забавяне, допускане на грешки и пропуски при създаването на екзекутивната документация по 

Наредба № 3 при неконтролирано изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, 

Технически сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана е и необходимата 

техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за предаване обекта на Възложителя и подписване на акт обр. 15 е необходимо 

изготвяне на екзекутивна документация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до създаване на навременна и актуално отразяваща изпълненото 
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строителство екзекутивна документация по Наредба № 3. Резултат от прилагане на мярката е 

и документиран и освидетелстван строеж, готов за редовно въвеждане в експлоатация и 

доказани направени разходи по проекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол по правилно водене на строителния дневник на изпълняваните 

строителни работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността и обхвата на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до упражняване на пълен контрол по 

отношение на дневника на обекта, в който се вписва изпълнената работа за деня и се посочват 

ключови моменти и характеристики. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до забавяне, допускане на грешки и пропуски при водене на строителен дневник 

при неконтролирано изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически 

сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана е и необходимата техника и 

материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че воденето на строителния дневник е в полза при изпълнение на строителния етап, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до документиран и освидетелстван строеж, готов за редовно 

въвеждане в експлоатация и редовно отчитане на строителните работи. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

5) Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 

176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 
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Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността и обхвата на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до изготвяне на технически паспорт 

съгласно Приложение към чл. 8 от Наредба № 5. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до забавяне, допускане на грешки и пропуски при изготвяне 

на техническия паспорт. За конкретната мярка не са посочени ангажираните експерти, както 

и предвидената техника и материали. В тази връзка предложената мярка не отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на Технически паспорт е дейност, която е част от предмета на поръчката 

съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Участникът не е посочил очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите 

от прилагане на мярката, което прави мярката неотговаряща на изискването за 

„качествен ефект“. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията не приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

На основание горните констатации и утвърдената Методика за оценка, Комисията 

приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Смолян консулт“ 

са налице следните условия от скалата за оценка по показателя „Ниво на изпълнение, като 

измерител на качеството“ (П1): техническото предложение отговаря на изискванията за 15 

точки и са налице минимум по две качествени мерки, които са аргументирани, адекватни и 

имат качествен ефект във всички дефинирани пет направления. Поради което, Комисията 

присъжда на участника ДЗЗД „Смолян консулт“ 65 точки за надграждащите елементи 

по Обособена позиция №1, съответстващи на шесто ниво на изпълнение съгласно скалата за 

оценка по показателя.  
 

 

Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК 

– жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” 

 

1. УЧАСТНИК № 12 ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ с оферта вх. № ОП 77/12.04.2019г. и с 

участници в обединението: „Интерпроконсулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД 
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Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Интернорм“ по показателя „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“ (П1), 

като определената оценка и мотивите за нейното присъждане, са следните: 

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина 

на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и 

разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на 

спецификацията, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. 

В допълнение комисията установява наличие на минимум по две качествени мерки, 

които са аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет 

направления, включени като елементи за надграждане в настоящата методика, а именно: 

 Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Избор на оптимална локация за офис 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че подходящата локация 

за централен офис осигурява възможност за максимално бърза реакция от страна на екипа и 

позволява да се пести време, като същевременно улеснява и ускорява комуникацията между 

надзора и останалите участници в строителството. Относно организацията е посочено, че 

Ръководителят на екипа ще се запознае предварително с обекта и ще осъществи предварително 

проучване на възможни места за обособяване на централен офис. Ангажиран за изпълнение на 

дейността е Ръководител екип. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени 

за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че осигуряването на централен офис е дейност, която е част от мобилизационните 

задачи, съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че избора на подходяща локация на централния офис ще допринесе за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите по поръчката. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основа на горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 
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2) Среща с екипа за уточняване на необходимата ресурсна обезпеченост и условия на 

работа 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа предварително ще допринесе до 

безпроблемно изпълнение на дейностите на екипа. Относно организацията е посочено, че ще 

се организира среща, на която всеки от експертите ще представи своите изисквания по 

отношение на работното място и необходимите му ресурси и условия на работа. Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че уточняването на необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа са 

дейности, които са част от мобилизационните задачи, съгласно техническата спецификация, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че обособяването на офис, отговарящ на изискванията и нуждите на екипа, 

и оборудван подходящо, който да обезпечава изпълнението на ангажиментите на всеки от 

експертите, е предпоставка за ефективно и качествено изпълнение на дейностите. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се постига ефективност и гаранции за по-високо качество на 

дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Провеждане на встъпителна среща с всички заинтересовани страни по 

изпълнение на проекта 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на дати, 

срокове, периоди на изпълнение на ключови моменти от проекта и задълженията и 

очакванията на всяка от страните във връзка с тяхното осъществяване, ще доведе до 

законосъобразно, навременно и качествено стартиране на дейностите. На встъпителната среща 

с всички заинтересовани страни по изпълнение на проекта ще бъдат уточнени предстоящите 

за изпълнение дейности по съгласуване на проекта и по-нататъшното му изпълнение, ще се 

набелязват ключови моменти, както и уточняване на комуникационни канали. Относно 

организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с наличната документация по 

проекта и ще сигнализират при установени неточности или проблемни моменти. Ръководител 

екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба и ще изготви 
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програма за срещата с набелязани съответни точки за обсъждане. Ангажиран за изпълнение 

на дейността е Ръководителя на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща с цел организиране и опознаване предмета на поръчката е 

дейност, която е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че реализацията на предлаганата мярка води до законосъобразно, 

навременно и качествено стартиране на дейностите, което е важна предпоставка за успешното, 

навременно и качествено изпълнение на целия проект. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Предварителна подготовка за извършване на дейностите по Оценка на 

съответствието на инвестиционния проект 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейности по осъществяване на мярката е 

посочено, че всички експерти от екипа ще се запознаят с актуалната нормативна база в 

областта, както и с всички налични данни за обекта и предварително всеки от тях ще изготви 

работни контролни листа за проверка на проектната разработка. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до компрометиране качеството и срокът на 

изготвяне на оценката на съответствие при липса на изпълнение на предварителни 

подпомагащи и информационни дейности. Отразени са ангажираните експерти от екипа. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект е 

дейност, която е част от предмета поръчката съгласно техническата спецификация, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се минимизира вероятността от пропуски, както и ще допринесе за 

по-бързото, качествено, ефективно и законосъобразно изпълнение на дейността. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време, постига се законосъобразност при съставянето на 

съответния доклад и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 



   

85 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 Направление, свързано с организацията на започване на строежа 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Провеждане на встъпителна среща със участниците в строителния процес 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

предстоящите за изпълнение мероприятия по стартиране на строителството и набелязване на 

ключови моменти. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с 

наличната документация по проекта и ще сигнализират при установени проблемни моменти. 

Ръководител екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба, 

касаеща дейностите по стартиране на строителството и ще изготви програма за срещата с 

набелязани съответни точки за обсъждане. Ръководителят ще изготви протокол от проведената 

среща и обобщава взетите решения. Ангажиран за изпълнение на дейността е Ръководителя 

на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на 

мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща има за цел организиране дейностите при стартиране на обекта, 

която дейност е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще бъдат уточнени дати, срокове, периоди на изпълнение на ключовите 

моменти от мероприятията по започване на строежа и задълженията и очакванията на всяка от 

страните във връзка с тяхното осъществяване. При необходимост ще бъдат обсъдени 

евентуални проблеми и необходими мерки за превенция и решаването им. Реализацията на 

предлаганата мярка води до законосъобразно, навременно и качествено стартиране на 

строителния процес. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 
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2) Информираност на обществото за предстоящото строителство 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Преди стартиране на строителството 

обществеността ще бъде информирана за предстоящите за изпълнение СМР, с цел превенция 

на евентуално обществено недоволство, което се извежда като мотив за избора на конкретната 

мярка. Като дейности по осъществяване на мярката, са посочени такива по предварително 

информиране на обществеността за предвидените СМР по проекта и ползите от изпълнението 

му, чрез провеждане на информационна кампания. Ангажиран е Ръководител екип. Посочени 

са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В тази връзка 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на строително-монтажни работи се изпълняват в урбанизирана 

територия и е необходима информираност на населението с цел причиняване на минимален 

дискомфорт от строителния етап, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че местното население ще е предварително информирано за дейностите 

по проекта, което е предпоставка за срочното стартиране на строителството. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на влаганите материали 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Съставяне на списък с необходимите материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се състави списък с необходимите 

материали, в който ще са посочени необходимите им технически характеристики и параметри 

съгласно проектната документация. Ще се предвидят и възможни резервни доставчици. Чрез 

изготвяне на посочения списък на материалите, се гарантира влагането на качествени 

материали в обекта, спомага за бърза проверка на съответствието на материалите и лесно 

установяване на несъответствия, както и за бързото им отстраняване при необходимост, което 

е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено инженерите по съответните части да се запознаят с изготвените проекти, след 

което горепосочения списък ще се съгласува със строителя. Ще се изготви окончателен 

списък, който ще се предаде на всички заинтересувани. Изсянени са ангажираните експерти 

за реализациятана мярката. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 
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изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изготвянето на предварителен списък спомага за навременно и 

качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

2) Проверка на декларациите за съответствие 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. На обекта ще се доставят строителни продукти 

контролирано. Като дейност по осъществяване на мярката е предвидено предоставяне на 

достатъчно време за инспекция на материалите от страна на Инженера по качество. Ще бъде 

изискано Строителя да предоставя преди всяка доставка копие от всички сертификати, 

документи за съответствие, разрешителни и друга информация при наличност. Изброени са 

нормативни изисквания към доставяните продукти. Ще се поддържа архив и регистър на 

всички предоставени документи. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, породено от непреглеждане на документацията, придружаваща 

доставените строителни продукти, относно това дали същите отговарят на изисканите 

технически характеристики. Изяснени са ангажираните експерти с реализацията на мярката. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира влагането на строителни продукти и материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и добри 

практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на 

строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен 

ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат 

гаранции за по-високо качество на дейността. 
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На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Осигуряване на ритмичност на доставките на материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Консултантът ще изиска от строителя да 

представи график за доставените материали, с цел осигуряване контрола върху ритмичността 

на доставките. Изпълнението на мярката дава предпоставка за възможност за навременна 

реакция при необходимост от смяна на материала или строителния продукт, така че това да не 

забави строителния процес и да не доведе до евентуално компрометиране на качеството за 

изпълнение, което е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване 

на мярката е предвидено запознаване с представения график и сравнението му със 

строителната програма. При необходимост ще се предложат промени. Предложения график 

ще бъде актуализиран в процеса на изпълнение на СМР. Ангажиран е Ръководител екип. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да бъдат доставени в определен срок, за да не се забави строителството, което прави 

мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира срочното изпълнение на строителството и е 

предпоставка за възможност за навременна реакция при необходимост от смяна на материала 

или строителния продукт, така че това да не забави строителния процес и да не доведе до 

евентуално компрометиране на качеството за изпълнение. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на начина на складиране, влагане на материалите и изпитванията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено ежедневно следене за спазването на изискванията за транспорт, престой, 
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съхранение и влагане на материалите. Тези операции ще се осъществяват при подходящи 

условия и при спазване на определените времеви интервали, така че да се гарантира 

качественото изпълнение на СМР. Изброени са изискванията, които трябва да се спазват. Ще 

бъде изискан график за реда на провеждане на изпитванията. Експертите ще присъстват на 

вземането на проби и изпитвания. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, поради неправилно складиране и влагане на строителни продукти. 

Резултатите от провеждането им ще се проверяват и съхраняват. Изяснени са ангажираните 

експерти с изпълнението на мяркта.. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за изпълнението на строително-монтажните работи се доставят материали, които 

трябват да бъдат съхранявани и влагани по определен начин, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира изпълнението на СМР с качествени материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните стандарти, което е предпоставка за 

качествено и срочно изпълнение на обекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Качествена мярка при изпълнение на асфалтови работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение на 

асфалтовите работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част Пътна и 

ВОД, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 
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Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на асфалтови работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на асфалтовите работи, което 

от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Качествена мярка при изпълнение на хоризонтална сигнализация 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение на 

хоризонтална сигнализация. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част 

Пътна и ВОД, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните 

техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на хоризонтална 

сигнализация, са част от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на хоризонтална маркировка, 

което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 
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„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Качествена мярка при изпълнение на вертикална сигнализация 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение на 

вертикалната сигнализация. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част 

Пътна и ВОД, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните 

техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на вертикална сигнализация, 

са част от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на вертикална сигнализация, 

което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Качествена мярка при изпълнение на изкопи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 
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от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на конструктивните елементи при неконтролирано качество на изкопните 

работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част Пътна и ВОД, Инженер 

ВиК мрежи, Инженер по част Конструктивна, Инженер Геодезист, Ръководител екип и 

Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на изкопни работи, са част от 

предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на изкопни работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

5) Качествена мярка при изпълнение на насипи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на конструктивните елементи при неконтролирано качество на насипните 

работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер по част Пътна и ВОД, Инженер 

ВиК мрежи, Инженер по част Конструктивна, Инженер Геодезист, Ръководител екип и 

Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на насипни работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на насипни работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

6) Качествена мярка при изпълнение на кофражни работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на стоманобетоновите елементи при неконтролирано качество изпълнение 

на кофражните работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, Инженер по 

част Конструктивна, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени са и 

съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е 

видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на кофражни работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на кофражни работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  
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Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

7) Качествена мярка при изпълнение на армировъчни работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на стоманобетоновите елементи при неконтролирано качество на 

изпълнение армировъчни работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, 

Инженер по част Конструктивна, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени 

са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на армировъчни работи, са 

част от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на армировъчни работи, което 

от своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

8) Качествена мярка при изпълнение на бетонови работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на стоманобетоновите елементи при неконтролирано качество на 

изпълнение бетонови работи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, 

Инженер по част Конструктивна, Ръководител екип и Заместник резидент инженер. Посочени 
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са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на бетонови работи, са част 

от предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на бетонови работи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

9) Качествена мярка при изпълнение на тръбопроводи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се следи за спазването на система от методи 

и правила, като така се гарантира изпълнение на дейностите в съответствие с предвижданията 

на проекта, съответните нормативни изисквания и добрите строителни практики. Посочен е 

начин на организация, включващ запознаване с изготвените проекти и контролиране на 

изискванията посочени в тях. Изброени са методи и правила, спазването на които ще се следи 

от съответните експерти. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до компрометиране на качеството на изпълнение на обекта при неконтролирано изпълнение 

тръбопроводи. Ангажирани за изпълнение на дейността са Инженер ВиК, Ръководител екип и 

Заместник резидент инженер. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на тръбопроводи, са част от 

предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на тръбопроводи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 
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На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

10) Качествена мярка контрол на техниката и механизацията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се изиска информация относно 

оборудването за изпълнение на СМР на Строителя и ще се оптимизира при необходимост. 

Посочен е начин на организация, включващ преглед на горепосочения списък, запознаване с 

работната програма на строителя. Ще се обобщи информацията от направените контролни 

действия и ще се даде становище при необходимост. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до евентуална забава в срока за изпълнение на строителството, 

поради недобра организация и ресурсна обезпеченост на дейностите поотделно. Ангажирани 

за изпълнение на дейността са всички експерти. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, отнасящи се до изпълнение на тръбопроводи, са част от 

предмета на поръчката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното изпълнение на тръбопроводи, което от 

своя страна е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при 

договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на 

обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение. 
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Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

 

1) Предварително изготвяне на бланки 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че изготвянето на 

актуални бланки на необходимите документи ще доведе до срочното и качествено съставяне 

на нужната документация. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се 

запознаят с актуалните нормативни изисквания и условия на ФИДИК. Създадените бланки ще 

се съгласуват със строителя, авторския надзор, възложителя и др. заинтересовани лица. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с изготвяне на голям обем от 

документи и протоколи, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното и навременно съставяне на необходимите 

актове, протоколи, становища, искания, сертификати и др., което от своя страна е 

предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Предварително уведомяване на участниците за предстоящи събития, 

изискващи тяхното присъствие. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

предстоящите събития и свързаните с тях и подлежащи на съставяне документи ще бъдат 

планирани предварително. Ще се съгласуват и датата и часа на съставяне на съответните 

документи с лицата, участващи в съставянето им. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до евентуална забава в срока за изпълнение на строителството, 

поради недобра организация на провеждането на работни срещи и ключови моменти. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 
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Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с провеждане на срещи със 

заинтересовани страни, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще гарантира срочното, правилно и законосъобразно съставяне на 

необходимите документи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Информираност относно актуалните нормативни изисквания 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

експертите от екипа редовно ще следят Сиела и интернет страницата на финансиращия орган 

за изменения в изискванията. В случай на настъпили промени, същите ще обсъждат на редовно 

провежданите работни срещи на екипа, където ще се изясняват в детайли промените и ще се 

взима решение относно начина на имплементирането им в работата на екипа. Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. Мотив относно избора на предлаганата мярка е 

информираността на експертите относно актуалните изисквания, което от своя страна е 

предпоставка за законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на технически паспорт. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с познаването на всички актуални нормативни 

актове и уредби, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на предвидените документи. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  
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2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на няколко нива 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите – човешки и технически“. Разписани са същност и обхват. 

Експертите от екипа на консултантите ще следят за правилното и точно отразяване на реално 

изпълнените дейности и вложени количества материали в съответните актове и протоколи, 

като контрола ще се осъществява на няколко нива – по време на изпълнение на дейностите, 

непосредствено след заверяването на даден вид работа, както и при събиране и 

окомплектоване на цялата документация. Разписана е организация за изпълнение на 

контролните дейности във всяко едно ниво на проверка. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до неточност във видовете дейности и количеството на 

изпълненото при актуване, поради неконтролиране на реалното изпълнение. .Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с изпълнение на строително-монтажни 

работи, чиито количества и качество на изпълнение подлежат на проверка и контрол, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че се гарантира правилното отразяване на изпълненото строителство в 

съответните актове и протоколи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

На основание горните констатации, мотиви и утвърдената Методика за оценка, 

Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Интернорм“ са налице следните условия от скалата за оценка по показателя „Ниво на 

изпълнение, като измерител на качеството“ (П1): техническото предложение отговаря на 

изискванията за 15 точки и са налице минимум по две качествени мерки, които са 

аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет направления. 

Поради което, Комисията присъжда на участника ДЗЗД „Интернорм“ 65 точки за 

надграждащите елементи по Обособена позиция №2, съответстващи на шесто ниво на 

изпълнение съгласно скалата за оценка по показателя.  
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2. УЧАСТНИК № 21 ДЗЗД „СМОЛЯН КОНСУЛТ“ с оферта вх. № ОП 

86/12.04.2019г. и с участници в обединението: „Строл-1000“ АД, „Експерт Дисижънс“ ООД и 

„Ню Дайрекшънс“ ООД 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Смолян консулт“ по показателя „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“ 

(П1), като определената оценка и мотивите за нейното присъждане, са следните: 

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина 

на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и 

разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на 

спецификацията, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. 

В допълнение комисията установява наличие на минимум по две качествени мерки, 

които са аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет 

направления, включени като елементи за надграждане в настоящата методика, а именно: 

 Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Организация на екипа за изготвяне на работна план програма за изпълнение на 

оценка на съответствие на инвестиционния проект 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейности по осъществяване на мярката е 

посочено, че ще се организира работна среща, на която екипът, ангажиран с оценката за 

съответствие предварително, ще изготви работна план-програма за изпълнение на дейността, 

като при разработване на същата ще се вземат предвид особеностите и ключовите моменти в 

проекта, изискванията на Възложителя, поставените срокове. Относно организацията е 

посочено, че Резидент инженера ще организира работната среща с целия екип и съвместно ще 

изготвят работна програма. Същата ще включва дейности и задачи, съответните ангажирани 

експерти и ресурсна обезпеченост. Работната програма представлява времево разпределение 

на дейностите, необходими за изготвяне на оценката на съответствие на инвестиционния 

проект. Изборът за предложената качествена мярка се обосновава със следния мотив – 

наличието работна програма позволява следене на срокове за изпълнение на оценката на 

съответствие на инвестиционния проект и навременна и адекватна преценка при евентуално 

забавяне до колко настъпването му ще се отрази на крайния срок. При съответно забавяне ще 

се направят съответните корекционни действия, за да се навакса и завърши дейността в срок. 

Липсата на информация относно вида и времевото разпределение на дейностите и задачите, 

необходими при изготвяне на оценка на съответствие, ще доведе до неопределеност до каква 

степен настъпило непредвидено събитие ще повлияе на крайния срок и невъзможност за 

взимане на мерки за наваксване на забавата. Описана е и необходимата техника и материали. 

В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект е 

дейност, която е част от предмета поръчката съгласно техническата спецификация, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изпълнението на мярката ще намали максимално вероятността от 

пропуски и забава при изпълнение на дейността, и ще се гарантира срочното, качествено и 

законосъобразно изпълнение на дейността. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време, постига се законосъобразност при съставянето на съответния доклад и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Създаване на строга организация за изпълнение на задачите 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Като дейности по 

осъществяване на мярката е посочено, че ще се създаде база от валидни закони, нормативни 

технически наредби и стандарти, отнасящи се до проектирането и изпълнението на работите, 

предмет на настоящата обществена поръчка. Ще се създаде база от всички документи, които 

са неделими части от договора за строителство, както и проектната документация от 

възложителя. Ще бъде прегледана цялата налична кореспонденция. Ще бъдат поставени 

определени изисквания към изпълнителя. Ще се представи организация на работата на екипа 

на ДЗЗД-то за проверка на проектната документация, изготвяне на експертни писмени 

становища до Възложителя и съставянето на комплексния доклад за оценка съответствието на 

проекта с основните изисквания към строежите. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до забавяне, допускане на грешки и пропуски при изпълнение 

на дейности и задачи, предмет на договора, при лоша организация и неконтролирано 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически сътрудник и експертите 

по  отделните части на проекта. Описана е и необходимата техника и материали. В тази 

връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на комплексен доклад е дейност, която е част от предмета поръчката 

съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е изготвен комплексен доклад, отговарящ на най-високите изисквания в сферата на 

пълнотата и съответствието с приложимите нормативни изисквания. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време, постига се законосъобразност при съставянето на 

съответния доклад и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 
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На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с организацията на започване на строежа 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Създаване на организация на екипа за стартиране на строителството 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Изброени са документи, 

които консултанта ще провери и окомплектова преди откриване на строителната площадка, а 

именно одобрена проектна документация; разрешение за строеж; договор за строителство; 

заповед за технически ръководител и др. Извежда се мотив относно избора на предлаганата 

мярка, отнасящ се до забавяне и пропуски при изпълнение на дейностите, свързани със 

стартиране на строителството, при лоша организация и неконтролирано изпълнение. 

Ангажирани експерти са Ръководител екип, Инженер геодезист, Технически сътрудник и 

експертите по отделните части на проекта. Описана е и необходимата техника и материали. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за стартиране строителния етап е необходимо изготвяне на определена 

документация, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до удовлетворяване очакванията на възложителя, стегнатост и 

бързина при подготовка на дейността за откриване на строителната площадка, сигурност и 

качество в законосъобразността на документацията. Посоченото прави мярката отговаряща 

на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Мобилизиране на екипа за своевременно откриване на строителната площадка 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, които ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Като дейности по 

осъществяване на мярката е посочено, че ще се осъществи оглед на строителната площадка и 
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трасетата. Ще се обсъди с изпълнителя предвижданата организация на строителството от 

тяхна страна. Ще се организира приобектовия офис и ресурсното му обезпечаване. Ще се 

установи връзка с други участници в ИП и ще се проведе встъпителна среща. Ще се състави и 

подпише Протокол обр. 1. Изброени са дейности по законосъобразното започване на строежа. 

Основните трасировъчни точки се отлагат на място и се осъществява подготовка за 

информационни табели и заповедна книга на строежа. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до забавяне и пропуски при изпълнение на дейностите, 

свързани с откриване на строителната площадка, при лоша организация и неконтролирано 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически сътрудник и експертите 

по  отделните части на проекта. Описана е и необходимата техника и материали. В тази 

връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че дейностите, свързани с мобилизационните задачи са част от предмета поръчката 

съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще се създаде добра организация и комуникация между страните, ще се подготвят 

и проверят необходимите документи за откриване на строителна площадка и ще се гарантира 

недопускане на забавяне в сроковете. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време, постига се законосъобразност при съставянето на съответния доклад и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Контрол по спазване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните 

графици за изпълнение на обектите, утвърдени от Възложителя. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Начин на организация за 

приложението на мярката включва контролиране изготвянето и поддържането на актуален 

план за безопасност и здраве. Ще се правят ежедневни проверки за пълнотата на книгите за 

инструктаж и какви мерки се взимат във връзка с безопасното изпълнение на конкретните 

видове СМР. Представената строителна програма ще се контролира, чрез проверка на 

напредъка на работите. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до необезопасено изпълнение на строително-монтажните работи при създаване на план за 

безопасност и здраве, несъдържащ целия необходим обхват и неконтролираното му 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Координатор по безопасност и 

здраве, Технически сътрудник и експертите по части на отделните части на проекта. Описана 
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е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвяне и спазване на План за безопасност и здраве е част от предмета на поръчката 

за строителство, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до установени безопасни условия на работа и труд, СМР, които 

вървят срочно, по график, без изоставане, осигуряване на спокойствие във Възложителя и за 

всички заинтересовани страни. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Начин на организация за 

приложението на мярката включва намаляване на отрицателните последици, чрез 

предприемане на определени мерки, като: създаване на подходяща организация за изпълнение 

на строителството, която да бъде съобразена с близостта до населени места; осигуряване на 

оросяване на всички строителни площадки и технологични пътища; създаване на организация 

за контрол на складове и др. Ще се контролират мерките, утвърдени от Възложителя, за 

недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Няма да се 

допускат отклонения от календарния план-график, обяснителна записка, която съдържа 

технология на изпълнението, начин на организация на строителния процес, начин по който ще 

бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ и ПБЗ към проекта. При необходимост ще се 

съдейства за получаване нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, 

преместване или отстраняване на обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в 

или в близост до строителната площадка. Извежда се мотив относно избора на предлаганата 

мярка, отнасящ се до забавяне при изпълнение на строително-монтажните работи поради 

стачки, недоволства на трети лица и други непредвидени обстоятелства при несъздаване на 

мерки, целящи недопускане увреждания на трети лица и имоти, както и неконтролираното им 

изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Координатор по безопасност и 

здраве, Технически сътрудник и експертите по отделните части на проекта. Описана е и 

необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че местоположението на обекта е в урбанизирана територия, както и факта, че в 
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строителния етап ще се наложи преминаване на техника през чужди имоти, което прави 

мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до установени безопасни условия на работа и труд, СМР, които 

вървят срочно, по график, без изоставане, осигуряване на спокойствие във Възложителя и за 

всички заинтересовани страни. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрол на влаганите материали 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

 1) Контрол на произход, доставки, сертификати, складиране, изпитване, подмяна, 

корекция 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Организацията по 

прилагане на мярката се отнася до проверка и следене за спазване на графика за доставките на 

строителя. Ще се изискат сертификати за произход, декларации за съответствие със 

съществените изисквания, декларации за експлоатационни показатели и други приложими 

документи. Ще се проверява наличността по складовете, както и начина на складиране. 

Изброени са видове контролни действия относно качеството строителните продукти. Извежда 

се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се до некачествено строителство и 

забавяне на срока за изпълнение на строително-монтажните работи поради неконтролиране на 

материалите, които ще се влагат. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически 

сътрудник и Инженер по качеството на материалите. Описана е и необходимата техника и 

материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи ще се вложат материали, 

отговарящи на определено качество и технически характеристики, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение СМР при спазване на изискванията на Наредбата 

за влаганите строителни продукти, качество на изпълнение, спокойствие във Възложителя. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 
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На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“  

2) Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Организацията по 

прилагане на мярката се отнася до вземане на необходимите мерки, за да се гарантира, че 

лабораторията е в състояние да извърши всички изпитвания на материали, изискани от 

техническата спецификация и инвестиционния проект. Ще се подготви подробен списък на 

процедурите с описание на изпитванията и тяхната повторяемост. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до некачествено строителство и забавяне на срока 

за изпълнение на строително-монтажните работи поради недобра организация в избора на 

лаборатория и некачествено провеждане на лабораторни проби. Ангажирани експерти са 

Ръководител екип, Технически сътрудник и Инженер по качеството на материалите. Описана 

е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи ще се извършат лабораторни 

изпитвания и тестове, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение СМР при спазване на изискванията на Наредбата 

за влаганите строителни продукти, качество на изпълнение, спокойствие във Възложителя. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрол на начина на изпълнение на СМР 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 
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1) Контрол по спазването Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклираните строителни материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до заверка на транспортен дневник и отчет 

за изпълнение на План за управление на строителните отпадъци. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до незаконосъобразното изпълнение на поръчката 

поради неконтролиране плана за управление на материалите. Ангажирани експерти са 

Ръководител екип, Технически сътрудник и Инженер по качеството на материалите. Описана 

е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че към Строителя ще се изготви и изпълни План за управление на строителните 

отпадъци, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение на СМР при спазване изискванията на наредбата за 

управление на строителни отпадъци, почистване на строителната площадка, изпълнение на 

ПУСО, отговаряне на изискванията на наредбите в областта на опазването на околната среда. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Контрол на строителните процеси и технологичната им последователност  

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до упражняване на ежедневен контрол през 

целия строителен период на видове СМР. В табличен вид са посочени документи, които ще се 

изискат за проверка относно контрола върху технологичната последователност на 

строителните процеси. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се 

до некачествено строителство и забавяне на срока за изпълнение на строително-монтажните 

работи поради грешна технологична последователност. Ангажирани експерти са Ръководител 

екип, Технически сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана е и необходимата 

техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че строителят ще състави и предаде план график, който подлежи на контрол, както и че 
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описаните контролни дейности са част от предмета на поръчката, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 
Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до изпълнение на СМР при спазване изискванията на ЗУТ, на 

приложимите нормативни актове в областта, срочно и качествено изпълнение на проекта. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството. Дейност на координатор по безопасност и 

здраве на етапа на изпълнение на строежа съгл. Чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при прилагане на 

конкретната мярка, от което се извежда същност и обхват на същата. Организацията по 

прилагане на мярката се отнася до координиране осъществяването на общите принципи за 

превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ. Координаторът по БЗ от екипа на строителния 

надзор ще се ангажира да разработва и актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане 

на настъпили изменения с напредването на СМР. Координаторът ще организира съвместна 

работа с всички строители на площадката, ще осигурява взаимна информация и ще 

координира техните действия с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови 

злополуки и професионални болести. В задълженията му влизат също координацията на 

контрола по правилното извършване на СМР. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до необезопасено изпълнение на строително-монтажните 

работи поради неконтролиране спазването на изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически сътрудник и 

Координатор по безопасност и здраве. Описана е и необходимата техника и материали. В тази 

връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че контролните действия относно безопасните условия на труд при изпълнение на 

строително-монтажни работи на площадката е дейност, която е част от предмета на поръчката 

съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до установени безопасни условия на работа и труд, СМР, които 

вървят срочно, по график, без изоставане, осигуряване на спокойствие във възложителя и за 

всички заинтересовани страни. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 
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„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при 

договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на 

обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение. 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Осъществяване на контрола относно пълно и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността и използване и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, 

който ще се изпълняват при прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността 

и обхвата на същата. Организацията по прилагане на мярката се отнася до съставяне и 

подписване актове и протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г, с които се удостоверява 

спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. В табличен вид са 

описани вида на документа и дейностите по съставянето му. Посочени са кои актове и 

протоколи се съставят в началото на строителството, по време на строителството и кои в 

заключителния етап. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се до 

забавяне, допускане на грешки и пропуски при създаването на документацията по Наредба № 

3 при неконтролирано изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Координатор 

по безопасност и здраве, Технически сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана 

е и необходимата техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че в етапа на изпълнение на строителните дейности ще се изготвят актове и протоколи 

по Наредба № 3, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до създадена навременна и актуално отразяваща изпълненото 

строителство документация по Наредба № 3. Резултат от прилагане на мярката е и 

документиран и освидетелстван строеж, готов за редовно въвеждане в експлоатация и 

доказани направени разходи по проекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 
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На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Поддържане на електронна база данни на цялата документация  

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изборът за предложената качествена мярка се 

обосновава със следния мотив – изпълнението на обекта, съгласно договорните 

взаимоотношения по ФИДИК, е придружено с изготвяне на документация с голям обхват. 

Създаването на електронна бази данни на изготвената документация улеснява работата с 

документооборота, извеждането на информация за определени справки и лесна управляемост 

и следене на документите. Като дейности по осъществяване на мярката е посочено, че ще се 

поддържа и актуализира електронен архив на документацията по време на строителство. 

Относно организацията е посочено, че Резидент инженера ще поддържа електронната бази 

данни и кореспонденция, свързани със строителството. В тази връзка предложената мярка 

не отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че реализирането на проекта е свързано с изготвяне на документация с голям обхват, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изпълнението на мярката улеснява работата на експертите в екипа, 

документооборота и обработката на информация, минимизира вероятността от забава и 

пропуски, което е предпоставка за срочно и качествено изпълнение на дейностите, включени 

в предмета на поръчката. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Своевременен контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа документация, 

необходима за извършване на месечните плащания 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин използване и 

разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността и обхвата на същата. 
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Организацията по прилагане на мярката се отнася до упражняване на пълен контрол по 

отношение на качеството на изпълняваните СМР, проверка за съответствие  на представените 

сертификати за качество на строителните материали с техническите изисквания, проверка на 

съставената документация удостоверяваща спазването на изискванията към строежите, 

проверка на изготвяните екзекутивни чертежи за завършени СМР, проверка на изпълнените 

количества СМР. Разписани са дейностите, които се изпълняват при заверка на екзекутивната 

документация. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, отнасящ се до 

забавяне, допускане на грешки и пропуски при създаването на екзекутивната документация по 

Наредба № 3 при неконтролирано изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, 

Технически сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана е и необходимата 

техника и материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за предаване обекта на Възложителя и подписване на акт обр. 15 е необходимо 

изготвяне на екзекутивна документация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до създаване на навременна и актуално отразяваща изпълненото 

строителство екзекутивна документация по Наредба № 3. Резултат от прилагане на мярката е 

и документиран и освидетелстван строеж, готов за редовно въвеждане в експлоатация и 

доказани направени разходи по проекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол по правилно водене на строителния дневник на изпълняваните строителни 

работи 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността и обхвата на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до упражняване на пълен контрол по 

отношение на дневника на обекта, в който се вписва изпълнената работа за деня и се посочват 

ключови моменти и характеристики. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до забавяне, допускане на грешки и пропуски при водене на строителен дневник 

при неконтролирано изпълнение. Ангажирани експерти са Ръководител екип, Технически 

сътрудник и Инженерите по съответните части. Описана е и необходимата техника и 

материали. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 
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Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че воденето на строителния дневник е в полза при изпълнение на строителния етап, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е, че ще допринесе до документиран и освидетелстван строеж, готов за редовно 

въвеждане в експлоатация и редовно отчитане на строителните работи. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

5) Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 176а от 

ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите. Описани са подробно дейностите, който ще се изпълняват при 

прилагане на конкретната мярка, от което се извежда същността и обхвата на същата. 

Организацията по прилагане на мярката се отнася до изготвяне на технически паспорт 

съгласно Приложение към чл. 8 от Наредба № 5. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до забавяне, допускане на грешки и пропуски при изготвяне 

на техническия паспорт. За конкретната мярка не са посочени ангажираните експерти, както 

и предвидената техника и материали. В тази връзка предложената мярка не отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на Технически паспорт е дейност, която е част от предмета на поръчката 

съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на изискванията 

за „адекватност“. 

Участникът не е посочил очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите 

от прилагане на мярката, което прави мярката неотговаряща на изискването за 

„качествен ефект“. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията не приема предложената мярка, защото същата не отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 



   

113 

 

На основание горните констатации и утвърдената Методика за оценка, Комисията 

приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Смолян консулт“ 

са налице следните условия от скалата за оценка по показателя „Ниво на изпълнение, като 

измерител на качеството“ (П1): техническото предложение отговаря на изискванията за 15 

точки и са налице минимум по две качествени мерки, които са аргументирани, адекватни и 

имат качествен ефект във всички дефинирани пет направления. Поради което, Комисията 

присъжда на участника ДЗЗД „Смолян консулт“ 65 точки за надграждащите елементи 

по Обособена позиция №2, съответстващи на шесто ниво на изпълнение съгласно скалата за 

оценка по показателя.  
 

 

Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК 

– жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на 

фосфор) към ПСОВ Смолян“ 

 

1. УЧАСТНИК № 12 ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ с оферта вх. № ОП 77/12.04.2019г. и с 

участници в обединението: „Интерпроконсулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Интернорм“ по показателя „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“ (П1), 

като определената оценка и мотивите за нейното присъждане, са следните: 

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина 

на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и 

разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на 

спецификацията, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. 

В допълнение комисията установява наличие на минимум по две качествени мерки, 

които са аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет 

направления, включени като елементи за надграждане в настоящата методика, а именно: 

 Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Избор на оптимална локация за офис 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че подходящата локация 

за централен офис осигурява възможност за максимално бърза реакция от страна на екипа и 

позволява да се пести време, като същевременно улеснява и ускорява комуникацията между 

надзора и останалите участници в строителството. Относно организацията е посочено, че 

Ръководителят на екипа ще се запознае предварително с обекта и ще осъществи предварително 

проучване на възможни места за обособяване на централен офис. Ангажиран за изпълнение на 

дейността е Ръководител екип. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени 

за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 
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Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че осигуряването на централен офис е дейност, която е част от мобилизационните 

задачи, съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че избора на подходяща локация на централния офис ще допринесе за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите по поръчката. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основа на горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Среща с екипа за уточняване на необходимата ресурсна обезпеченост и условия 

на работа 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа предварително ще допринесе до 

безпроблемно изпълнение на дейностите на екипа. Относно организацията е посочено, че ще 

се организира среща, на която всеки от експертите ще представи своите изисквания по 

отношение на работното място и необходимите му ресурси и условия на работа. Ангажиран за 

изпълнение на дейността е Ръководителя на екипа. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че уточняването на необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа са 

дейности, които са част от мобилизационните задачи, съгласно техническата спецификация, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че обособяването на офис, отговарящ на изискванията и нуждите на екипа, 

и оборудван подходящо, който да обезпечава изпълнението на ангажиментите на всеки от 

експертите, е предпоставка за ефективно и качествено изпълнение на дейностите. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се постига ефективност и гаранции за по-високо качество на 

дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  
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1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Провеждане на встъпителна среща с всички заинтересовани страни по 

изпълнение на проекта 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на дати, 

срокове, периоди на изпълнение на ключови моменти от проекта и задълженията и 

очакванията на всяка от страните във връзка с тяхното осъществяване, ще доведе до 

законосъобразно, навременно и качествено стартиране на дейностите. На встъпителната среща 

с всички заинтересовани страни по изпълнение на проекта ще бъдат уточнени предстоящите 

за изпълнение дейности по съгласуване на проекта и по-нататъшното му изпълнение, ще се 

набелязват ключови моменти, както и уточняване на комуникационни канали. Относно 

организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с наличната документация по 

проекта и ще сигнализират при установени неточности или проблемни моменти. Ръководител 

екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба и ще изготви 

програма за срещата с набелязани съответни точки за обсъждане. Ангажиран за изпълнение 

на дейността е Ръководителя на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща с цел организиране и опознаване предмета на поръчката е 

дейност, която е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че реализацията на предлаганата мярка води до законосъобразно, 

навременно и качествено стартиране на дейностите, което е важна предпоставка за успешното, 

навременно и качествено изпълнение на целия проект. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Предварителна подготовка за извършване на дейностите по Оценка на 

съответствието на инвестиционния проект 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейности по осъществяване на мярката е 
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посочено, че всички експерти от екипа ще се запознаят с актуалната нормативна база в 

областта, както и с всички налични данни за обекта и предварително всеки от тях ще изготви 

работни контролни листа за проверка на проектната разработка. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до компрометиране качеството и срокът на 

изготвяне на оценката на съответствие при липса на изпълнение на предварителни 

подпомагащи и информационни дейности. Отразени са ангажираните експерти от екипа. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект е 

дейност, която е част от предмета поръчката съгласно техническата спецификация, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се минимизира вероятността от пропуски, както и ще допринесе за 

по-бързото, качествено, ефективно и законосъобразно изпълнение на дейността. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време, постига се законосъобразност при съставянето на 

съответния доклад и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 Направление, свързано с организацията на започване на строежа 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Провеждане на встъпителна среща със участниците в строителния процес 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

предстоящите за изпълнение мероприятия по стартиране на строителството и набелязване на 

ключови моменти. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с 

наличната документация по проекта и ще сигнализират при установени проблемни моменти. 

Ръководител екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба, 

касаеща дейностите по стартиране на строителството и ще изготви програма за срещата с 

набелязани съответни точки за обсъждане. Ръководителят ще изготви протокол от проведената 

среща и обобщава взетите решения. Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща има за цел организиране дейностите при стартиране на обекта, 
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която дейност е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще бъдат уточнени дати, срокове, периоди на изпълнение на ключовите 

моменти от мероприятията по започване на строежа и задълженията и очакванията на всяка от 

страните във връзка с тяхното осъществяване. При необходимост ще бъдат обсъдени 

евентуални проблеми и необходими мерки за превенция и решаването им. Реализацията на 

предлаганата мярка води до законосъобразно, навременно и качествено стартиране на 

строителния процес. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Информираност на обществото за предстоящото строителство 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Преди стартиране на строителството 

обществеността ще бъде информирана за предстоящите за изпълнение СМР, с цел превенция 

на евентуално обществено недоволство, което се извежда като мотив за избора на конкретната 

мярка. Като дейности по осъществяване на мярката, са посочени такива по предварително 

информиране на обществеността за предвидените СМР по проекта и ползите от изпълнението 

му, чрез провеждане на информационна кампания. Ангажиран с изпълмнението на мярката е 

Ръководител екип. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на строително-монтажни работи се изпълняват в урбанизирана 

територия и е необходима информираност на населението с цел причиняване на минимален 

дискомфорт от строителния етап, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че местното население ще е предварително информирано за дейностите 

по проекта, което е предпоставка за срочното стартиране на строителството. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  
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1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на влаганите материали 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Съставяне на списък с необходимите материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се състави списък с необходимите 

материали, в който ще са посочени необходимите им технически характеристики и параметри 

съгласно проектната документация. Ще се предвидят и възможни резервни доставчици. Чрез 

изготвяне на посочения списък на материалите, се гарантира влагането на качествени 

материали в обекта, спомага за бърза проверка на съответствието на материалите и лесно 

установяване на несъответствия, както и за бързото им отстраняване при необходимост, което 

е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено инженерите по съответните части да се запознаят с изготвените проекти, след 

което горепосочения списък ще се съгласува със строителя. Ще се изготви окончателен 

списък, който ще се предаде на всички заинтересувани. Изсянени са ангажираните експерти 

за реализациятана мярката.. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изготвянето на предварителен списък спомага за навременно и 

качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

2) Проверка на декларациите за съответствие 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. На обекта ще се доставят строителни продукти 

контролирано. Като дейност по осъществяване на мярката е предвидено предоставяне на 

достатъчно време за инспекция на материалите от страна на Инженера по качество. Ще бъде 

изискано Строителя да предоставя преди всяка доставка копие от всички сертификати, 
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документи за съответствие, разрешителни и друга информация при наличност. Изброени са 

нормативни изисквания към доставяните продукти. Ще се поддържа архив и регистър на 

всички предоставени документи. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, породено от непреглеждане на документацията, придружаваща 

доставените строителни продукти, относно това дали същите отговарят на изисканите 

технически характеристики. Изяснени са ангажираните експерти с реализацията на мярката. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира влагането на строителни продукти и материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и добри 

практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на 

строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен 

ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат 

гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Осигуряване на ритмичност на доставките на материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Консултантът ще изиска от строителя да 

представи график за доставените материали, с цел осигуряване контрола върху ритмичността 

на доставките. Изпълнението на мярката дава предпоставка за възможност за навременна 

реакция при необходимост от смяна на материала или строителния продукт, така че това да не 

забави строителния процес и да не доведе до евентуално компрометиране на качеството за 

изпълнение, което е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване 

на мярката е предвидено запознаване с представения график и сравнението му със 

строителната програма. При необходимост ще се предложат промени. Предложения график 

ще бъде актуализиран в процеса на изпълнение на СМР. Ангажиран е Ръководител екип. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да бъдат доставени в определен срок, за да не се забави строителството, което прави 

мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира срочното изпълнение на строителството и е 

предпоставка за възможност за навременна реакция при необходимост от смяна на материала 

или строителния продукт, така че това да не забави строителния процес и да не доведе до 

евентуално компрометиране на качеството за изпълнение. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на начина на складиране, влагане на материалите и изпитванията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено ежедневно следене за спазването на изискванията за транспорт, престой, 

съхранение и влагане на материалите. Тези операции ще се осъществяват при подходящи 

условия и при спазване на определените времеви интервали, така че да се гарантира 

качественото изпълнение на СМР. Изброени са изискванията, които трябва да се спазват. Ще 

бъде изискан график за реда на провеждане на изпитванията. Експертите ще присъстват на 

вземането на проби и изпитвания. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, поради неправилно складиране и влагане на строителни продукти. 

Резултатите от изпитванията и пробите  ще се проверяват и съхраняват. Изяснени са 

ангажираните експерти с изпълнението на мяркта. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за изпълнението на строително-монтажните работи се доставят материали, които 

трябват да бъдат съхранявани и влагани по определен начин, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира изпълнението на СМР с качествени материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните стандарти, което е предпоставка за 

качествено и срочно изпълнение на обекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  
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2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Квалификация на монтажниците 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се контролира работите да се изпълняват от 

работници, притежаващи съответната подходяща квалификация. Посочен е начин на 

организация, включващ проверка на документи за квалификация на работниците и дейности 

при констатирани несъответсвия в тях. Извежда се мотив относно избора на предлаганата 

мярка, отнасящ се до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при изпълнение на 

работите от неквалифициран персонал. Ангажиран с изпълнение на мярката е Ръководителя 

на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на 

мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, за коио е необходим квалифициран персонал са включени 

в обхвата на обособаната позиция. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изпълнението на работите от квалифициран персонал ще доведе до по-

качествено и срочно изпълнение на строителството. Посоченото прави мярката отговаряща 

на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Качествена мярка за контрол на техниката и механизацията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изпълнителят ще се запознае с оборудването за 

изпълнение на СМР и ще направи предложения за оптимизация на техническите ресурси. 

Посочен е начин на организация, включващ изискване на списък с предвидената механизация 

и оборудване, запознаване с графика за изпълнение и изготвяне на предложения за 

оптимизация на оборудването. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до качеството и срока  на изпълнение на обекта при неконтролирано използване на 

неподходяща техника. Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и 
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съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е 

видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за реализация на строителството ще бъде необходима специализирана техника и 

оборудване, чрез която ще се гарантира качество и срочност на изпълнението. В тази връзка 

предложената мярка отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира качествено и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при 

договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на 

обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение. 

 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

 

1) Предварително изготвяне на бланки 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че изготвянето на 

актуални бланки на необходимите документи ще доведе до срочното и качествено съставяне 

на нужната документация. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се 

запознаят с актуалните нормативни изисквания и условия на ФИДИК. Създадените бланки ще 

се съгласуват със строителя, авторския надзор, възложителя и др. заинтересовани лица. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с изготвяне на голям обем от 

документи и протоколи, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното и навременно съставяне на необходимите 
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актове, протоколи, становища, искания, сертификати и др., което от своя страна е 

предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Предварително уведомяване на участниците за предстоящи събития, 

изискващи тяхното присъствие. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

предстоящите събития и свързаните с тях и подлежащи на съставяне документи ще бъдат 

планирани предварително. Ще се съгласуват и датата и часа на съставяне на съответните 

документи с лицата, участващи в съставянето им. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до евентуална забава в срока за изпълнение на строителството, 

поради недобра организация на провеждането на работни срещи и ключови моменти. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с провеждане на срещи със 

заинтересовани страни, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще гарантира срочното, правилно и законосъобразно съставяне на 

необходимите документи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Информираност относно актуалните нормативни изисквания 
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Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

експертите от екипа редовно ще следят Сиела и интернет страницата на финансиращия орган 

за изменения в изискванията. В случай на настъпили промени, същите ще обсъждат на редовно 

провежданите работни срещи на екипа, където ще се изясняват в детайли промените и ще се 

взима решение относно начина на имплементирането им в работата на екипа. Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. Мотив относно избора на предлаганата мярка е 

информираността на експертите относно актуалните изисквания, което от своя страна е 

предпоставка за законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на технически паспорт. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с познаването на всички актуални нормативни 

актове и уредби, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на предвидените документи. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на няколко нива 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите – човешки и технически“. Разписани са същност и обхват. 

Експертите от екипа на консултантите ще следят за правилното и точно отразяване на реално 

изпълнените дейности и вложени количества материали в съответните актове и протоколи, 

като контрола ще се осъществява на няколко нива – по време на изпълнение на дейностите, 

непосредствено след заверяването на даден вид работа, както и при събиране и 

окомплектоване на цялата документация. Разписана е организация за изпълнение на 

контролните дейности във всяко едно ниво на проверка. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до неточност във видовете дейности и количеството на 

изпълненото при актуване, поради неконтролиране на реалното изпълнение. .Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с изпълнение на строително-монтажни 
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работи, чиито количества и качество на изпълнение подлежат на проверка и контрол, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че се гарантира правилното отразяване на изпълненото строителство в 

съответните актове и протоколи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

На основание горните констатации, мотиви и утвърдената Методика за оценка, 

Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Интернорм“ са налице следните условия от скалата за оценка по показателя „Ниво на 

изпълнение, като измерител на качеството“ (П1): техническото предложение отговаря на 

изискванията за 15 точки и са налице минимум по две качествени мерки, които са 

аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет направления. 

Поради което, Комисията присъжда на участника ДЗЗД „Интернорм“ 65 точки за 

надграждащите елементи по Обособена позиция №3, съответстващи на шесто ниво на 

изпълнение съгласно скалата за оценка по показателя.  

 

 

Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, 

осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК 

– жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез 

подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението 

им“ 

 

1. УЧАСТНИК № 12 ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ с оферта вх. № ОП 77/12.04.2019г. и с 

участници в обединението: „Интерпроконсулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Интернорм“ по показателя „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“ (П1), 

като определената оценка и мотивите за нейното присъждане, са следните: 

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина 

на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и 

разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на 

спецификацията, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. 
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В допълнение комисията установява наличие на минимум по две качествени мерки, 

които са аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет 

направления, включени като елементи за надграждане в настоящата методика, а именно: 

 Направление, свързано с организацията на дейността Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект и мобилизационните задачи, съгласно проекта на договора 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Избор на оптимална локация за офис 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че подходящата локация 

за централен офис осигурява възможност за максимално бърза реакция от страна на екипа и 

позволява да се пести време, като същевременно улеснява и ускорява комуникацията между 

надзора и останалите участници в строителството. Относно организацията е посочено, че 

Ръководителят на екипа ще се запознае предварително с обекта и ще осъществи предварително 

проучване на възможни места за обособяване на централен офис. Ангажиран за изпълнение на 

дейността е Ръководител екип. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени 

за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че осигуряването на централен офис е дейност, която е част от мобилизационните 

задачи, съгласно техническата спецификация, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че избора на подходяща локация на централния офис ще допринесе за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите по поръчката. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основа на горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Среща с екипа за уточняване на необходимата ресурсна обезпеченост и условия 

на работа 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа предварително ще допринесе до 

безпроблемно изпълнение на дейностите на екипа. Относно организацията е посочено, че ще 

се организира среща, на която всеки от експертите ще представи своите изисквания по 

отношение на работното място и необходимите му ресурси и условия на работа. Ангажиран за 
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изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че уточняването на необходимата ресурсна обезпеченост и условия на работа са 

дейности, които са част от мобилизационните задачи, съгласно техническата спецификация, 

което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че обособяването на офис, отговарящ на изискванията и нуждите на екипа, 

и оборудван подходящо, който да обезпечава изпълнението на ангажиментите на всеки от 

експертите, е предпоставка за ефективно и качествено изпълнение на дейностите. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се постига ефективност и гаранции за по-високо качество на 

дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Провеждане на встъпителна среща с всички заинтересовани страни по 

изпълнение на проекта 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на дати, 

срокове, периоди на изпълнение на ключови моменти от проекта и задълженията и 

очакванията на всяка от страните във връзка с тяхното осъществяване, ще доведе до 

законосъобразно, навременно и качествено стартиране на дейностите. На встъпителната среща 

с всички заинтересовани страни по изпълнение на проекта ще бъдат уточнени предстоящите 

за изпълнение дейности по съгласуване на проекта и по-нататъшното му изпълнение, ще се 

набелязват ключови моменти, както и уточняване на комуникационни канали. Относно 

организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с наличната документация по 

проекта и ще сигнализират при установени неточности или проблемни моменти. Ръководител 

екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба и ще изготви 

програма за срещата с набелязани съответни точки за обсъждане. Ангажиран за изпълнение 

на дейността е Ръководителя на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща с цел организиране и опознаване предмета на поръчката е 

дейност, която е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че реализацията на предлаганата мярка води до законосъобразно, 

навременно и качествено стартиране на дейностите, което е важна предпоставка за успешното, 

навременно и качествено изпълнение на целия проект. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Предварителна подготовка за извършване на дейностите по Оценка на 

съответствието на инвестиционния проект 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейности по осъществяване на мярката е 

посочено, че всички експерти от екипа ще се запознаят с актуалната нормативна база в 

областта, както и с всички налични данни за обекта и предварително всеки от тях ще изготви 

работни контролни листа за проверка на проектната разработка. Извежда се мотив относно 

избора на предлаганата мярка, отнасящ се до компрометиране качеството и срокът на 

изготвяне на оценката на съответствие при липса на изпълнение на предварителни 

подпомагащи и информационни дейности. Отразени са ангажираните експерти от екипа за 

реализация на мярката. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изготвянето на доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект е 

дейност, която е част от предмета поръчката съгласно техническата спецификация, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се минимизира вероятността от пропуски, както и ще допринесе за 

по-бързото, качествено, ефективно и законосъобразно изпълнение на дейността. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време, постига се законосъобразност при съставянето на 

съответния доклад и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 
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 Направление, свързано с организацията на започване на строежа 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Провеждане на встъпителна среща със участниците в строителния процес 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че уточняване на 

предстоящите за изпълнение мероприятия по стартиране на строителството и набелязване на 

ключови моменти. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се запознаят с 

наличната документация по проекта и ще сигнализират при установени проблемни моменти. 

Ръководител екип ще се запознае с актуалната версия на приложимата нормативна уредба, 

касаеща дейностите по стартиране на строителството и ще изготви програма за срещата с 

набелязани съответни точки за обсъждане. Ръководителят ще изготви протокол от проведената 

среща и обобщава взетите решения. Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че встъпителната среща има за цел организиране дейностите при стартиране на обекта, 

която дейност е част от мобилизационните задачи, което прави мярката да отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще бъдат уточнени дати, срокове, периоди на изпълнение на ключовите 

моменти от мероприятията по започване на строежа и задълженията и очакванията на всяка от 

страните във връзка с тяхното осъществяване. При необходимост ще бъдат обсъдени 

евентуални проблеми и необходими мерки за превенция и решаването им. Реализацията на 

предлаганата мярка води до законосъобразно, навременно и качествено стартиране на 

строителния процес. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Информираност на обществото за предстоящото строителство 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Преди стартиране на строителството 

обществеността ще бъде информирана за предстоящите за изпълнение СМР, с цел превенция 

на евентуално обществено недоволство, което се извежда като мотив за избора на конкретната 

мярка. Като дейности по осъществяване на мярката, са посочени такива по предварително 

информиране на обществеността за предвидените СМР по проекта и ползите от изпълнението 
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му, чрез провеждане на информационна кампания. Ангажиран с изпълмнението на мярката е 

Ръководител екип. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на строително-монтажни работи се изпълняват в урбанизирана 

територия и е необходима информираност на населението с цел причиняване на минимален 

дискомфорт от строителния етап, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че местното население ще е предварително информирано за дейностите 

по проекта, което е предпоставка за срочното стартиране на строителството. Посоченото 

прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към 

краен резултат, чрез който се пести време. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на влаганите материали 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Съставяне на списък с необходимите материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се състави списък с необходимите 

материали, в който ще са посочени необходимите им технически характеристики и параметри 

съгласно проектната документация. Ще се предвидят и възможни резервни доставчици. Чрез 

изготвяне на посочения списък на материалите, се гарантира влагането на качествени 

материали в обекта, спомага за бърза проверка на съответствието на материалите и лесно 

установяване на несъответствия, както и за бързото им отстраняване при необходимост, което 

е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено инженерите по съответните части да се запознаят с изготвените проекти, след 

което горепосочения списък ще се съгласува със строителя. Ще се изготви окончателен 

списък, който ще се предаде на всички заинтересувани. Изсянени са ангажираните експерти 

за реализациятана мярката.. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 
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Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изготвянето на предварителен списък спомага за навременно и 

качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

2) Проверка на декларациите за съответствие 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. На обекта ще се доставят строителни продукти 

контролирано. Като дейност по осъществяване на мярката е предвидено предоставяне на 

достатъчно време за инспекция на материалите от страна на Инженера по качество. Ще бъде 

изискано Строителя да предоставя преди всяка доставка копие от всички сертификати, 

документи за съответствие, разрешителни и друга информация при наличност. Изброени са 

нормативни изисквания към доставяните продукти. Ще се поддържа архив и регистър на 

всички предоставени документи. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, породено от непреглеждане на документацията, придружаваща 

доставените строителни продукти, относно това дали същите отговарят на изисканите 

технически характеристики. Изяснени са ангажираните експерти с реализацията на мярката. 

Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. В 

тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да отговарят на определени характеристики и показатели, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира влагането на строителни продукти и материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и добри 

практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на 

строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен 

ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат 

гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  
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3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Осигуряване на ритмичност на доставките на материали 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Консултантът ще изиска от строителя да 

представи график за доставените материали, с цел осигуряване контрола върху ритмичността 

на доставките. Изпълнението на мярката дава предпоставка за възможност за навременна 

реакция при необходимост от смяна на материала или строителния продукт, така че това да не 

забави строителния процес и да не доведе до евентуално компрометиране на качеството за 

изпълнение, което е мотив за избор на предложената мярка. Като дейност по осъществяване 

на мярката е предвидено запознаване с представения график и сравнението му със 

строителната програма. При необходимост ще се предложат промени. Предложения график 

ще бъде актуализиран в процеса на изпълнение на СМР. Ангажиран за реализацията на 

мярката е Ръководител екип. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за 

изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на изискванията 

за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че при изпълнението на строително-монтажните работи се влагат материали, които 

трябват да бъдат доставени в определен срок, за да не се забави строителството, което прави 

мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира срочното изпълнение на строителството и е 

предпоставка за възможност за навременна реакция при необходимост от смяна на материала 

или строителния продукт, така че това да не забави строителния процес и да не доведе до 

евентуално компрометиране на качеството за изпълнение. Посоченото прави мярката 

отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, 

чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на начина на складиране, влагане на материалите и изпитванията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Като дейност по осъществяване на мярката е 

предвидено ежедневно следене за спазването на изискванията за транспорт, престой, 

съхранение и влагане на материалите. Тези операции ще се осъществяват при подходящи 

условия и при спазване на определените времеви интервали, така че да се гарантира 

качественото изпълнение на СМР. Изброени са изискванията, които трябва да се спазват. Ще 

бъде изискан график за реда на провеждане на изпитванията. Експертите ще присъстват на 

вземането на проби и изпитвания. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 
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отнасящ се до компрометиране качеството на влаганите материали, от което и качеството на 

изпълнение на обекта, поради неправилно складиране и влагане на строителни продукти. 

Резултатите от провеждането им ще се проверяват и съхраняват. Изяснени са ангажираните 

експерти с изпълнението на мяркта. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за изпълнението на строително-монтажните работи се доставят материали, които 

трябват да бъдат съхранявани и влагани по определен начин, което прави мярката да 

отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира изпълнението на СМР с качествени материали, 

отговарящи на изискванията на проекта и съответните стандарти, което е предпоставка за 

качествено и срочно изпълнение на обекта. Посоченото прави мярката отговаряща на 

изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

1) Квалификация на монтажниците 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Ще се контролира работите да се изпълняват от 

работници притежаващи съответната подходяща квалификация. Посочен е начин на 

организация, включващ проверка на документи за квалификация на работниците и дейности 

при констатирани несъответсвия в тях. Извежда се мотив относно избора на предлаганата 

мярка, отнасящ се до компрометиране качеството на изпълнение на обекта при изпълнение на 

работите от неквалифициран персонал. Ангажиран с изпълнение на мярката е Ръководителя 

на екипа. Посочени са и съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на 

мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на дейности, за коио е необходим квалифициран персонал са включени 

в обхвата на обособаната позиция. В тази връзка предложената мярка отговаря на 

изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че изпълнението на работите от квалифициран персонал ще доведе до по-
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качествено и срочно изпълнение на строителството. Посоченото прави мярката отговаряща 

на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Качествена мярка за контрол на техниката и механизацията 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изпълнителят ще се запознае с оборудването за 

изпълнение на СМР и ще напраи предложения за оптимизация на техническите ресурси. 

Посочен е начин на организация, включващ изискване на списък с предвидената механизация 

и оборудване, запознаване с графика за изпълнение и изготвяне на предложения за 

оптимизация на оборудването. Извежда се мотив относно избора на предлаганата мярка, 

отнасящ се до качеството и срока  на изпълнение на обекта при неконтролирано използване на 

неподходяща техника. Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и 

съответните техника и материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е 

видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че за реализация на строителството е ще бъде необходима специализирана техника и 

оборудване, чрез която ще се гарантира качество и срочност на изпълнението. В тази връзка 

предложената мярка отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира качествено и срочно изпълнение на строителството. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

 Направление, свързано с изготвянето на необходимата документация по време на 

строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, 

произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при 
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договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на 

обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение. 

 

Към това направление са разписани следните качествени мерки: 

 

1) Предварително изготвяне на бланки 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Изложен е мотивиран избор за предложената 

качествена мярка и дейности по осъществяването й, а именно факта, че изготвянето на 

актуални бланки на необходимите документи ще доведе до срочното и качествено съставяне 

на нужната документация. Относно организацията е посочено, че всички експерти ще се 

запознаят с актуалните нормативни изисквания и условия на ФИДИК. Създадените бланки ще 

се съгласуват със строителя, авторския надзор, възложителя и др. заинтересовани лица. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 

материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с изготвяне на голям обем от 

документи и протоколи, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще се гарантира правилното и навременно съставяне на необходимите 

актове, протоколи, становища, искания, сертификати и др., което от своя страна е 

предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Посоченото прави 

мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е относима към краен 

резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

2) Предварително уведомяване на участниците за предстоящи събития, 

изискващи тяхното присъствие. 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

предстоящите събития и свързаните с тях и подлежащи на съставяне документи ще бъдат 

планирани предварително. Ще се съгласуват и датата и часа на съставяне на съответните 

документи с лицата, участващи в съставянето им. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до евентуална забава в срока за изпълнение на строителството, 

поради недобра организация на провеждането на работни срещи и ключови моменти. 

Ангажиран за изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и 
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материали, предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че 

предложената мярка отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора по ФИДИК е обвързано с провеждане на срещи със 

заинтересовани страни, което прави мярката да отговаря на изискванията за 

„адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че ще гарантира срочното, правилно и законосъобразно съставяне на 

необходимите документи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

3) Информираност относно актуалните нормативни изисквания 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на организация 

на дейността. Разписани са същност и обхват. Относно организацията е посочено, че 

експертите от екипа редовно ще следят Сиела и интернет страницата на финансиращия орган 

за изменения в изискванията. В случай на настъпили промени, същите ще обсъждат на редовно 

провежданите работни срещи на екипа, където ще се изясняват в детайли промените и ще се 

взима решение относно начина на имплементирането им в работата на екипа. Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. Мотив относно избора на предлаганата мярка е 

информираността на експертите относно актуалните изисквания, което от своя страна е 

предпоставка за законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на технически паспорт. От 

разписаното е видно, че предложената мярка отговаря на изискванията за 

„аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с познаването на всички актуални нормативни 

актове и уредби, което прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е законосъобразно, срочно и качествено изготвяне на технически паспорт. 

Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за „качествен ефект“, защото е 

относима към краен резултат, чрез който се пести време и се постигат гаранции за по-високо 

качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 
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„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

 

4) Контрол на няколко нива 

Предложената мярка е отнесена към определена насока, а именно Начин на използване 

и разпределение на ресурсите – човешки и технически“. Разписани са същност и обхват. 

Експертите от екипа на консултантите ще следят за правилното и точно отразяване на реално 

изпълнените дейности и вложени количества материали в съответните актове и протоколи, 

като контрола ще се осъществява на няколко нива – по време на изпълнение на дейностите, 

непосредствено след заверяването на даден вид работа, както и при събиране и 

окомплектоване на цялата документация. Разписана е организация за изпълнение на 

контролните дейности във всяко едно ниво на проверка. Извежда се мотив относно избора на 

предлаганата мярка, отнасящ се до неточност във видовете дейности и количеството на 

изпълненото при актуване, поради неконтролиране на реалното изпълнение. .Ангажиран за 

изпълнение на дейността е целия екип. Посочени са и съответните техника и материали, 

предвидени за изпълнението на мярката. От разписаното е видно, че предложената мярка 

отговаря на изискванията за „аргументираност“. 

Разписаната мярка отчита спецификата на настоящата обществена поръчка поради 

факта, че изпълнението на договора е обвързано с изпълнение на строително-монтажни 

работи, чиито количества и качество на изпълнение подлежат на проверка и контрол, което 

прави мярката да отговаря на изискванията за „адекватност“. 

Като очакван качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагане на 

мярката е посочено, че се гарантира правилното отразяване на изпълненото строителство в 

съответните актове и протоколи, което от своя страна е предпоставка за качественото и срочно 

изпълнение на строителството. Посоченото прави мярката отговаряща на изискването за 

„качествен ефект“, защото е относима към краен резултат, чрез който се пести време и се 

постигат гаранции за по-високо качество на дейността. 

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от 

Възложителя, Комисията приема предложената мярка, защото същата отговаря на 

условията, посочени в документацията, а именно: 

„Качествените мерки, предложени по гореизложените направления следва да са:  

1.Аргументирани,  

2.Адекватни, както и  

3.Да имат качествен ефект.  

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно“ 

На основание горните констатации, мотиви и утвърдената Методика за оценка, 

Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД 

„Интернорм“ са налице следните условия от скалата за оценка по показателя „Ниво на 

изпълнение, като измерител на качеството“ (П1): техническото предложение отговаря на 

изискванията за 15 точки и са налице минимум по две качествени мерки, които са 

аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всички дефинирани пет направления. 

Поради което, Комисията присъжда на участника ДЗЗД „Интернорм“ 65 точки за 
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надграждащите елементи по Обособена позиция №4, съответстващи на шесто ниво на 

изпълнение съгласно скалата за оценка по показателя.  

 

 В резултат на извършеното оценяване на параметрите на техническите предложения на 

допуснатите участници по отделните обособени позиции, комисията прецени, че може да 

пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите 

участници по отделните обособени позиции да се състои на 10.12.2019г. от 13:30 часа в 

сградата на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. 

 На официалната интернет страница на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян в Профила на купувача 

да се обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, като съобщението се 

публикува при спазване изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

02.12.2019г., както следва: 

 

 

Председател:       ………………….. 

(инж. Николай Сираков) 

 

 

Членове:   
 

1.    …………………..     2. ……..…………………… 

       (Павлин Колев)      (Донка Щерева) 

 

 

3.   ……………………      4. ………………………… 

       (Севда Хаджиева)                                             (инж. Саша Крайчева)             
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