
 

 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 4/14.07.2020 г. 
 
 
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-11-123/26.05.2020 г. на 
Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД за разглеждане и оценка на 
офертите и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на 
хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по 
подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на 
земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални 
активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции”. 
 
Днес, 10.07.2020 г. в 10:00 часа, в сградата на „Напоителни системи” ЕАД - централно 
управление на адрес: гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 2, комисия в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Евелина Божилова - Кабакова - юрист в дирекция „Европроекти и обществени 
поръчки” в „Напоителни системи” ЕАД - Централно управление 
 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. инж. Георги Михайлов – инженер ХМС-ОПВВВ в централно управление на 
„Напоителни системи” ЕАД; 
2. Детелина Миткова – счетоводител в отдел „Счетоводен” в „Напоителни системи” 
ЕАД - Централно управление; 
3. Ваня Георгиева  - сътрудник в дирекция „Европроекти и обществени поръчки” в 
„Напоителни системи” ЕАД - Централно управление; 
4. Николай Николов - сътрудник в дирекция „Европроекти и обществени поръчки” в 
„Напоителни системи” ЕАД - Централно управление. 
 
1. Продължи своята работа в закрити заседания /на 10.07.2020 г., 13.07.2020 г. и 
14.07.2020 г. от 10:00 до 16:00 ч./ по оценка на техническите предложения на следните 
допуснати до този етап на процедурата участници съобразно методиката за оценка на 
офертите в документацията за участие в процедурата: 
 
1.1.  Участник № 4 „Райкомерс конструкшън“ ЕАД – участникът подава оферта за 
обособена позиция № 20; 
1.2. Участник № 17 ДЗЗД „Инфра-Мар 2020“ - участникът подава оферта за обособени 
позиции № 2 и 26;  
1.3. Участник № 20 ДЗЗД „Водосбор 2020“  – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 25 и 26; 
1.4. Участник №27 „Хидро - вод строй“ ДЗЗД – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 24; 
1.5. Участник № 28 ДЗЗД „Про-комплект“ – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23; 
1.6. Участник № 31 ДЗЗД „Универсал строй“ – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 24; 
1.7. Участник № 32 ДЗЗД „РТ Плюс“ – участникът подава оферта за обособени позиции 
№ 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 25 и 26. 



 

 
 

 
2. Във връзка показателите за оценка обхващащи параметри от техническите 
предложения на участниците, комисията пристъпи към оценяване на офертите по 
другите показатели различни от цената, а именно: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ 
(ТП) с максимален брой точки по показателя - 50 точки. Оценява се посочения подход 
за изпълнение на предмета на поръчката. Оценката по показател ТП се формира на 
основание представеното от всеки участник предложение за изпълнение на поръчката и 
съгласно точковата система за оценяване по скалата посочена в документацията за 
участие в процедурата. При изготвяне на техническото предложение всеки участник 
трябва задължително да съобрази техническата спецификация, проектната 
документация и останалите изисквания, заложени в указанията за участие в 
процедурата. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 
посочените в документацията минимални изисквания на Възложителя към 
съдържанието на Техническото предложение, на другите изисквания на Възложителя, 
посочени в указанията за участие, на Техническата спецификация, на действащото 
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са 
съобразени с предмета на поръчката. 
2.1. Първо Техническото предложение на участника се проверява дали отговоря на 
посочените в документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за 
съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята 
последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо 
минималните изисквания на Техническата спецификация. Комисията излага своята 
експертна оценка за съответствието/несъответствието на Техническото предложение на 
участниците спрямо минималните изисквания. В случай, че спрямо участника не може 
да бъде констатирано мотивирано наличие на никое от определените от Възложителя 
надграждащи условия в Таблица №2, то ще бъде оценено с минималния брой точки 
по показателя -35.  
2.2. Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания 
на възложителя, съдържа задължително минимално поставени изисквания в 
Таблица №1 и в своята последователност, гарантира навременното постигане на 
резултати, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на някое 
от изброените подолу условия, надграждащи Техническото предложение, ще получи 
за наличие на всяко едно условие допълнително по 5 точки за всяко едно от изброените 
в документацията условия.  
 
3. Във връзка с т.2, комисията извърши следното оценяване:  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.1. Участник №4 „Райкомерс конструкшън“ ЕАД – участникът подава оферта за обособена позиция № 20 
 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение на участника съобразно 

минимално поставените от възложителя изисквания в 
таблица №1 

Таблица №1 
МИНИМАЛНИ 
ИЗИСКВАНИЯ 

Максимален брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, съобразени са с 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите  Организацията на обезпечаване на необходимите 



 

 
 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството (Възложител, авторски надзор, 
строителен контрол, експлоатационни дружества и др.).  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимален 
брой точки - 

15 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение на участника 
съобразно наличието на определените от 

Възложителя надграждащи условия в Таблица 
№2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнителен 
брой точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови 
моменти при изпълнението, свързаните с тях 
изходни данни и факторите за навременното 
и ефективно изпълнение на поръчката, и са 
дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение (материали, 
механизация и оборудване, човешки ресурси 
и др.) с посочени конкретни задължения на 
отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под 
„задача" се разбира обособена част от 

5 точки 

В техническото си предложение участникът е 
дефинирал отделни задачи съобразно организацията 
предложена от участника, за изпълнението на 
поръчката. За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки 
ресурси). За всеки един от предложените ключови 
експерта са посочени конкретните им задължения и 
за какво ще отговарят по време на изпълнение на 
поръчката съобразно спецификата на всяка задача, 
като са предложени технически подходи за 
тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 



 

 
 

дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана на отделен 
експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно 
дефинирани начало и край и измерими 
резултати. 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна организация 
като последователност от конкретни мерки, 
действия и задължения на отговорните експерти, 
които ще осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение, за които е пояснен начина по 
който ще допринесат за ефективното и навременно 
изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката 
норми, стандарти и практики. От предложението 
на участника може да се заключи обоснованост 
относно начина на  повишаване на ефективността 
при изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън 
базово идентифицираните от възложителя 
като минимално необходими, касаещи 
екологични характеристики, а именно 
намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. 
Допълнителните мерки е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на 
възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими 

5 точки 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи екологични 
характеристики, свързани с намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда от 
шум/вибрации, загуба на съществуващия хумусен 
слой, генериране на отпадъчни води с посочени 
източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите работи и са 

5 точки 



 

 
 

към всяка една поръчка за ремонтните 
работи без значение на нейния обхват и 
специфични особености. Всяка мярка е 
необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и 
предприемане и прилагане на действия в 
случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

насочени към конкретната обществена поръчка. 
Всяка от мерките съдържа следните два 
компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е изложено и 
какви действия ще се предприемат и прилагат в 
случаите на отклонение от изпълнението им и 
отговорно лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участника за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №20.  
 
3.2. Участник № 17 ДЗЗД „Инфра-Мар 2020“ - участникът подава оферта за обособени позиции № 2 и 26 
 
3.2.1. Техническо предложение на участника за обособена позиция №2 

Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №2 на участника 
съобразно минимално поставените от възложителя 

изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 



 

 
 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установява последователност и 
взаимосвързаност на планираните за извършване ремонтни 
работи, които са съобразени с нормативните изисквания 
вкл. ЗУТ, техническата спецификация на възложителя и 
представения линеен график на участника. Изпълннеието на 
обекта е обособено в IV етапa, като за всеки етап са 
дефинирани дейности и задачи съобразно организацията 
предложена от участника. В цялост същите отговарят на 
предварително обявените условия на възложителя спрямо 
минималните изисквания на Техническата спецификация. 
Предложението за подхода и организация на изпълнение на 
обекта е съобразено от участника с прилагането на 
общите изисквания за безопасни и здравословни условия на 
труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 
 Предложение по отношение процеса на комуникация и  Участникът е предложил начин на комуникация и 



 

 
 

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

координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство. 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 



 

 
 

за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 

Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимален 
брой точки - 

15 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №2 на 

участника съобразно наличието на определените 
от Възложителя надграждащи условия в Таблица 

№2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнителен 
брой точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови 
моменти при изпълнението, свързаните с тях 
изходни данни и факторите за навременното 
и ефективно изпълнение на поръчката, и са 
дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение (материали, 
механизация и оборудване, човешки ресурси 
и др.) с посочени конкретни задължения на 
отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под 
„задача" се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана на отделен 
експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно 
дефинирани начало и край и измерими 
резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение в „Таблица 2”, 
участникът е дефинирал III отделни етапa и за 
всеки един от тях са посочени отделните дейности 
и задачи съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. За всяка 
отделна задача са посочени необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един от 
предложените пет ключови експерта (ръководител 
на обекта, технически ръководител, специалист по 
констрол на качеството, координатор по БЗ и 
специалист на строежа-геодезист) в „Таблица 3” 
са посочени конкретните им задължения и за какво 
ще отговарят по време на изпълнение на поръчката 
съобразно спецификата на всяка задача.  
В предложението си, участникът е дефинирал 
следните изходни данни и фактори: „ясни правила 
за работа и установяването на коректни 
взаимоотношения..” и „логистична и 
организационна координация на взаимно 
обвързаните дейности по изпълнението на 
настоящия проект”, които са формално разгледани. 
От същите не може да се заключи, по какъв начин 

0 точки 



 

 
 

ще допринесат за навременното и ефективно 
изпълнение на поръчката. Също така комсиията 
установи, несъответствие в представената от 
участника информация относно дефинираните на 
стр.2 основни четири етапа за изпълнение на 
строителството на обекта и посочените три 
етапа и съответните им задачи и дейности в 
„Таблица 2” (стр. 70-76) и в „Таблица 3” (стр. 76-
83).   

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна организация 
като последователност от конкретни мерки, 
действия и задължения на отговорните експерти, 
които ще осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение, за които е пояснен начина по 
който ще допринесат за ефективното и навременно 
изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката 
норми, стандарти и практики. От предложението 
на участника може да се заключи обоснованост 
относно начина на  повишаване на ефективността 
при изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън 
базово идентифицираните от възложителя 
като минимално необходими, касаещи 
екологични характеристики, а именно 
намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. 
Допълнителните мерки е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на 

5 точки 

Предложени са две допълнителни мерки извън 
базово идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи екологични 
характеристики, свързани с намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите работи и са 

0 точки 



 

 
 

възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими 
към всяка една поръчка за ремонтните 
работи без значение на нейния обхват и 
специфични особености. Всяка мярка е 
необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и 
предприемане и прилагане на действия в 
случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

насочени към конкретната обществена поръчка. 
Всяка от двете мерки съдържа следните два 
компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката .  
Комисията констатива, че и за двете допълнителни 
мерки, участникът не изложил какво ще се 
предприема и прилагане като действия в случаите 
на отклонение от изпълнението им. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участника за показател (ТП) общо 

40 точки за обособена позиция №2.  
 
3.2.2. Техническо предложение на участника за обособена позиция №26 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №26 на участника 

съобразно минимално поставените от възложителя 
изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 



 

 
 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установява последователност и 
взаимосвързаност на планираните за извършване ремонтни 
работи, които са съобразени с нормативните изисквания 
вкл. ЗУТ, техническата спецификация на възложителя и 
представения линеен график на участника. Изпълннеието на 
обекта е обособено в 4 (четири) етапa, като за всеки етап 
са дефинирани дейности и задачи съобразно организацията 
предложена от участника. В цялост същите отговарят на 
предварително обявените условия на възложителя спрямо 
минималните изисквания на Техническата спецификация. 
Предложението за подхода и организация на изпълнение на 
обекта е съобразено от участника с прилагането на 
общите изисквания за безопасни и здравословни условия на 
труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 
 Предложение по отношение процеса на комуникация и  Участникът е предложил начин на комуникация и 



 

 
 

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

координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 



 

 
 

за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимален 
брой точки - 

15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №26 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнителен 
брой точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти 
при изпълнението, свързаните с тях изходни 
данни и факторите за навременното и ефективно 
изпълнение на поръчката, и са дефинирани 
необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки 
ресурси и др.) с посочени конкретни задължения 
на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани 
конкретно предложени технически подходи за 
изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под 
„задача" се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана на отделен експерт и 
чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 
край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение в „Таблица 2”, 
участникът е дефинирал 3 (три) отделни 
етапa и за всеки един от тях са посочени 
отделните дейности и задачи съобразно 
организацията предложена от участника, за 
изпълнението на поръчката. За всяка отделна 
задача са посочени необходимите ресурси за 
нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един от 
предложените пет ключови експерта 
(ръководител на обекта, технически 
ръководител, специалист по констрол на 
качеството, координатор по БЗ и специалист 
на строежа-геодезист) в „Таблица 3” са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение на 
поръчката съобразно спецификата на всяка 
задача.  
В предложението си, участникът е дефинирал 
следните изходни данни и фактори: „ясни 
правила за работа и установяването на 
коректни взаимоотношения..” и „логистична и 

0 точки 



 

 
 

организационна координация на взаимно 
обвързаните дейности по изпълнението на 
настоящия проект”, които са формално 
разгледани. От същите не може да се заключи, 
по какъв начин ще допринесат за навременното 
и ефективно изпълнение на поръчката. Също 
така комсиията установи, несъответствие в 
представената от участника информация 
относно дефинираните на стр.2 основни 
четири етапа за изпълнение на 
строителството на обекта и посочените три 
етапа и съответните им задачи и дейности в 
„Таблица 2” (стр. 69-72) и в „Таблица 3” (стр. 
72-77).   

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които е 
пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката 
норми, стандарти и практики. От 
предложението на участника може да се 
заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 



 

 
 

3 

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

5 точки 

Предложени са две допълнителни мерки извън 
базово идентифицираните от възложителя 
като минимално необходими, касаещи 
екологични характеристики, свързани с 
намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението на ремонтните работи върху 
околната среда. Комисията счита, че 
допълнителните мерки отчитат спецификата 
на възлаганите работи и са насочени към 
конкретната обществена поръчка. Всяка от 
двете мерки съдържа следните два 
компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката .  
Комисията констатива, че и за двете 
допълнителни мерки, участникът не изложил 
какво ще се предприема и прилагане като 
действия в случаите на отклонение от 
изпълнението им. 

0 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

40 точки за обособена позиция №26.  
 
 
3.3. Участник № 20 ДЗЗД „Водосбор 2020“  – участникът подава оферта за обособени позиции № 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 25 и 26 
 
3.3.1. Техническо предложение на участника за обособена позиция №2 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №2 на участника 
съобразно минимално поставените от възложителя 



 

 
 

Таблица №1 изисквания в таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установяват следните несъответствия с 
техническата спецификация (инвестиционния проект) за 
обособена позиция №26, а именно:  
В раздел „Предложение за подхода и организация на 
изпъленние на обекта” в т.2 „Иисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството” на стр.32 
фигурират следните дейности не кореспондиращи с 
инвестиционния проект:  
 - „Уточняват и се маркират всички съществуващи 
подземни и надземни комуникации (ако има такива), 
съвместно с местната администрация и 
експлоатационни дружества”.  
Цитираната дейност не кореспондира с техническата 
спецификация (инвестиционен проект) на обособена позиция 
№2 в който от чертетежите (напречните профили на 
канала) и от строителните дейности в количествената 
сметка (КС) става ясно, че строително-монтажните 
работи (СМР) ще се изпълняват в сервитута на канала и на 
плитка дълбочина и съответно не се и няма да се засягат 



 

 
 

подземни и надземни комуникации.  
- на стр.33 „За безопасно слизане на работниците в 
строителните ями и траншейни изкопи да се монтират 
инвентарни стълби с ширина поне 70 см (надлажно 
подпряна и укрепена против преплъзване или пропадане) с 
парапет и над ръба на изкопа минимум 1,0 м. 
 и 
- „При ръчни изкопи вертикалното разстояние между 
междинните площадки за изхвърляне на изкопаната 
земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 м, а 
широчината им да е не по-малка от 1,0 м.”   
 
Съгласно сметната документация (КС на обекта) към 
инвестиционния проект няма вертикални изкопи, а се касае 
основно за почистване на берми и наноси в канала. Предвид 
напречния профил на канала, който е трапецовиден с 
откоси, в същият  не могат да се изпълняват такъв тип 
дейности, както и фактът, че в самия проект не са 
предвидени.  
 
Комисията констатира, че тези текстове са предмет и 
дословно цитирани от инвестиционния проект за обособена 
позиция №4 „Реконструкция и модернизация на участък от 
канал М1 ГВНС от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна 
система „Голяма Витска”  в землището на с. Садовец, 
община Долни Дъбник, област Плевен, „Напоителни 
системи” ЕАД-клон „Среден Дунав”. 
Предвид това, комисията счита че участникът не е 
съобразил предлолжението си със спецификата на 
поръчката, а декларираното от него е неприложимо към 
настоящата обществена поръчка.  



 

 
 

Съгласно документацията за участие в процедурата раздел 
IV, т.2. Указания за определяне на оценките по всеки 
показател е записано, че „При изготвяне на техническото 
предложение всеки участник трябва задължително да 
съобрази техническата спецификация, проектната 
документация и останалите изисквания, заложени в 
указанията за участие в процедурата”.  

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 
Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 



 

 
 

среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №2. 
 
3.3.2. Техническо предложение на участника за обособена позиция №3 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 
Оценка на комисията относно съответствието на 

техническото предложение за позиция №3 на участника 
съобразно минимално поставените от възложителя 

изисквания в таблица №1 
Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 



 

 
 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установяват следните несъответствия с 
техническата спецификация (инвестиционния проект) за 
обособена позиция №26, а именно:  
В раздел „Предложение за подхода и организация на 
изпъленние на обекта” в т.2 „Иисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството” на стр.33 
фигурират следните дейности не кореспондиращи с 
инвестиционния проект:  
 - „Уточняват и се маркират всички съществуващи 
подземни и надземни комуникации (ако има такива), 
съвместно с местната администрация и 
експлоатационни дружества”.  
Цитираната дейност не кореспондира с техническата 
спецификация (инвестиционен проект) на обособена позиция 
№3 в който от чертетежите (напречните профили на 
канала) и от строителните дейности в количествената 
сметка (КС) става ясно, че строително-монтажните 
работи (СМР) ще се изпълняват в сервитута на канала и на 
плитка дълбочина и съответно не се и няма да се засягат 
подземни и надземни комуникации.  
- Също така в инвестиционни проект на позиция №3 в част 
ПБЗ, т.1.2 „Пътища за пожарогасителна и аварийно-



 

 
 

спасителна дейност, отстояния от сгради и съоръжения на 
строежа до надземни и подземни инженерни проводи и др”  
е записано, че „В района няма изградени подземни проводи и 
инженерни съоръжения”.  
- на стр.33 „За безопасно слизане на работниците в 
строителните ями и траншейни изкопи да се монтират 
инвентарни стълби с ширина поне 70 см (надлажно 
подпряна и укрепена против преплъзване или пропадане) с 
парапет и над ръба на изкопа минимум 1,0 м. 
 и 
- „При ръчни изкопи вертикалното разстояние между 
междинните площадки за изхвърляне на изкопаната 
земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 м, а 
широчината им да е не по-малка от 1,0 м.”   
 
Съгласно сметната документация (КС на обекта) към 
инвестиционния проект няма вертикални изкопи, а се касае 
основно за почистване на берми и наноси в канала. Предвид 
напречния профил на канала, който е трапецовиден с 
откоси, в същият  не могат да се изпълняват такъв тип 
дейности, както и фактът, че в самия проект не са 
предвидени.  
 
Комисията констатира, че тези текстове са предмет и 
дословно цитирани от инвестиционния проект за обособена 
позиция №4 „Реконструкция и модернизация на участък от 
канал М1 ГВНС от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна 
система „Голяма Витска”  в землището на с. Садовец, 
община Долни Дъбник, област Плевен, „Напоителни 
системи” ЕАД-клон „Среден Дунав”. 
Предвид това, комисията счита че участникът не е 



 

 
 

съобразил предлолжението си със спецификата на 
поръчката, а декларираното от него е неприложимо към 
настоящата обществена поръчка.  
Съгласно документацията за участие в процедурата раздел 
IV, т.2. Указания за определяне на оценките по всеки 
показател е записано, че „При изготвяне на техническото 
предложение всеки участник трябва задължително да 
съобрази техническата спецификация, проектната 
документация и останалите изисквания, заложени в 
указанията за участие в процедурата”.  

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 



 

 
 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №3. 
 
3.3.3. Техническо предложение на участника за обособена позиция №4 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №4 на участника 
съобразно минимално поставените от възложителя 



 

 
 

Таблица №1 изисквания в таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установява взаимосвързаност на планираните 
за извършване ремонтни работи, които са съобразени с 
нормативните изисквания, техническата спецификация на 
възложителя и представения линеен график на участника. 
Изпълннеието на обекта е разписано в три (три) етапa (1 
Подготвителни разботи, 2 Изпълнение на СМР, 3 
Завършване на обекта), като за всеки етап са дефинирани 
дейности и задачи съобразно организацията предложена от 
участника. В цялост същите отговарят на предварително 
обявените условия на възложителя спрямо минималните 
изисквания на Техническата спецификация. Предложението 
за подхода и организация на изпълнение на обекта е 
съобразено от участника с прилагането на общите 
изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 
строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 



 

 
 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 



 

 
 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимален 
брой точки - 

15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №4 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнителен 
брой точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

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

5 точки 

В техническото си предложение за всяка 
задача, участникът е посочил 
„идентифицирани ключови моменти, изходни 
данни и фактори, които са съществени за 
качественото и навременното изпълнение на 
всяка задача”, за които комисията 
констатира следното: 
1. Задача II.1-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 
- „Уточняват се и се маркират всички 
съществуващи подземни и надземни 

0 точки 



 

 
 

изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под 
„задача" се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана на отделен експерт и 
чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 
край и измерими резултати. 

комуникации (ако има такива), съвместно с 
местната администрация и 
експлоатационни дружества”.  
Съгласно раздел IV, т.2. Указания за определяне 
на оценките по всеки показател е записано, че 
„При изготвяне на техническото предложение 
всеки участник трябва задължително да 
съобрази техническата спецификация, 
проектната документация и останалите 
изисквания, заложени в указанията за участие 
в процедурата”. За цитирания по-горе 
определен от участика като ключов момент, 
същият не кореспондира с техническата 
спецификация (инвестиционен проект) на 
обособена позиция №4 в която в част ПБЗ, 
т.1.2 „Пътища за пожарогасителна и 
аварийно-спасителна дейност, отстояния от 
сгради и съоръжения на строежа до надземни 
и подземни инженерни проводи и др”  е 
записано, че „В района няма изградени 
подземни проводи и инженерни съоръжения”.  
Предвид това, комисията счита че 
участникът не е съобразил предлолжението си 
със спецификата на поръчката, а 
декларираното от него, въпреки условно 
написаното „ако има такива”, е неприложимо 
към настоящата обществена поръчка.  
Други предложени от участника са: 
„Телефонните връзки са мобилни”, „На 
площадката се предвиждат места за 
строителната механизация” които не се 



 

 
 

приемат от комисията като идентифицирани 
ключови моменти и фактори, които са 
съществени за качественото и навременното 
изпълнение на всяка задача.  
 
2. Комсията установи, че за задача II.2-
ЗЕМНИ РАБОТИ „идентифицираните ключови 
моменти, изходни данни и фактори, които са 
съществени за качественото и навременното 
изпълнение на всяка задача” са следните:  
„-Изкопите в земни почви се изпълняват 
механизирано с багер и се транспортират до 
временно депо, за да се използват в 
последствие за насипване и възстановяване на 
профила на канала, където е необходимо. Ръчно 
ще се изпълняват само тези изкопи в земни 
почви, където не е възможно да се ползва 
механизация и за дооформяне на напречния 
профил на канала.  
-За безопасно слизане на работниците в 
строителните ями и траншейни изкопи да се 
монтират инвентарни стълби с ширина поне 
70 см (надлажно подпряна и укрепена против 
преплъзване или пропадане) с парапет и над 
ръба на изкопа минимум 1,0 м.  
-При изкопи по пътища и на други места, 
където минават хора и транспортни средства, 
строителят е длъжен да постави заграждения 
или стабилизирани парапети, сигнализирани с 
предупредителни знаци и табели, а през нощта 
– със сигнално осветление.  



 

 
 

-При ръчни изкопи вертикалното разстояние 
между междинните площадки за изхвърляне на 
изкопаната земна маса не трябва да е по-
голямо от 1,5 м, а широчината им да е не по-
малка от 1,0 м.    
-Площадките се обезопасяват откъм изкопа 
най-малко с бордови дъски.  
-Прехвърлянето на изкопаната земна маса от 
площадка на площадка по височина се извършва 
непрекъснато, без престояване и натрупване.  
-Да се спазват изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд при работа със 
строителни машини и устройства.  
-Мероприятията за осигуряване на МИЗБУТ 
при земни работи са регламентирани в 
Приложение №1 от Наредба №2.” 
Участникът не е извършил собствен анализ на 
моментите от които зависи срочното 
изпълнение на тази зада, а е цитирал 
информация, която по нищо не се различава от 
предоставената от възложителя в 
инвестиционния проект, част ПБЗ, т.4.3. 
„Организационен план за предотвратяване на 
опастностите при аварии”, т. Б) Изпълнение 
на изкопни и насипни работи.  
 
3. „Идентифицираните ключови моменти, 
изходни данни и фактори, които са 
съществени за качественото и навременното 
изпълнение на всяка задача” в предложението 
на участника за задача II.3-БЕТОНОВИ И 



 

 
 

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ е идентично с 
изложените констатации на комиситята в 
т.2, а именно че участикът не е извършил 
собствен анализ и информацията е дословно 
взаимствана от инвестиционния проект на 
обекта.  
При анализ на същността на предложените 
от участника ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни 
и факторите за навременното и ефективно 
изпълнение на поръчката, същите са формално 
разгледан без да се отчитат особеностите на 
конкретния предмет на обществената 
поръчка.  
Съгласно документацията за участие в 
процедурата раздел IV, т.2. Указания за 
определяне на оценките по всеки показател е 
записано, че „При изготвяне на техническото 
предложение всеки участник трябва 
задължително да съобрази техническата 
спецификация, проектната документация и 
останалите изисквания, заложени в 
указанията за участие в процедурата”. 

2 

Представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия 
и задължения на отговорните експерти, които 
осигуряват вътрешния контрол на участника при 
изпълнението на поръчката, чрез конкретно 
предложени технически подходи за изпълнение, 
които освен да гарантират ефективното и 
навременно изпълнение в съответствие с 

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които е 

5 точки 



 

 
 

изискванията на приложимите към изпълнението 
на поръчката норми, стандарти и практики, 
обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката 
норми, стандарти и практики. От 
предложението на участника може да се 
заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Участникът е предложил четири 
допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи екологични 
характеристики, свързани с намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите работи 
и са насочени към конкретната обществена 
поръчка. Всяка от четирите мерки съдържа 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката .  
Комисията констатива, че и за двете 
допълнителни мерки, участникът не изложил 
какво ще се предприема и прилагане като 
действия в случаите на отклонение от 
изпълнението им. 

5 точки 

 



 

 
 

Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 
45 точки за обособена позиция №4.  

 
3.3.4. Техническо предложение на участника за обособена позиция №13 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №13 на участника 

съобразно минимално поставените от възложителя 
изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установяват следните несъответствия с 
техническата спецификация (инвестиционния проект) за 
обособена позиция №26, а именно:  
В раздел „Предложение за подхода и организация на 
изпъленние на обекта” в т.2 „Иисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството” на стр.31 
фигурират следните дейности не кореспондиращи с 
инвестиционния проект:  
 - „Уточняват и се маркират всички съществуващи 
подземни и надземни комуникации (ако има такива), 
съвместно с местната администрация и 
експлоатационни дружества”.  



 

 
 

Цитираната дейност не кореспондира с техническата 
спецификация (инвестиционен проект) на обособена позиция 
№3 в който от чертетежите (напречните профили на 
канала) и от строителните дейности в количествената 
сметка (КС) става ясно, че строително-монтажните 
работи (СМР) ще се изпълняват в сервитута на канала и на 
плитка дълбочина и съответно не се и няма да се засягат 
подземни и надземни комуникации.  
- „За безопасно слизане на работниците в строителните 
ями и траншейни изкопи да се монтират инвентарни 
стълби с ширина поне 70 см (надлажно подпряна и 
укрепена против преплъзване или пропадане) с парапет и 
над ръба на изкопа минимум 1,0 м. 
 и 
- на стр.32 „При ръчни изкопи вертикалното разстояние 
между междинните площадки за изхвърляне на 
изкопаната земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 м, 
а широчината им да е не по-малка от 1,0 м.”   
Съгласно сметната документация (КС на обекта) към 
инвестиционния проект няма вертикални изкопи, а се касае 
основно за почистване на берми и наноси в канала. Предвид 
напречния профил на канала, който е трапецовиден с 
откоси, в същият  не могат да се изпълняват такъв тип 
дейности, както и фактът, че в самия проект не са 
предвидени.  
 
Комисията констатира, че тези текстове са предмет и 
дословно цитирани от инвестиционния проект за обособена 
позиция №4 „Реконструкция и модернизация на участък от 
канал М1 ГВНС от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна 
система „Голяма Витска”  в землището на с. Садовец, 



 

 
 

община Долни Дъбник, област Плевен, „Напоителни 
системи” ЕАД-клон „Среден Дунав”. 
Предвид това, комисията счита че участникът не е 
съобразил предлолжението си със спецификата на 
поръчката, а декларираното от него е неприложимо към 
настоящата обществена поръчка.  
Съгласно документацията за участие в процедурата раздел 
IV, т.2. Указания за определяне на оценките по всеки 
показател е записано, че „При изготвяне на техническото 
предложение всеки участник трябва задължително да 
съобрази техническата спецификация, проектната 
документация и останалите изисквания, заложени в 
указанията за участие в процедурата”.  

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 



 

 
 

варианти по прекъсването ѝ. допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №13. 
 
3.3.5. Техническо предложение на участника за обособена позиция №15  



 

 
 

Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №15 на участника 

съобразно минимално поставените от възложителя 
изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установява технологична непоследователност 
при изпълнение на СМР спрямо последователността на 
дейностите в  техническата спецификация (инвестиционния 
проект) за обособена позиция №15, а именно:  
В описаните в техническо предложение в раздел 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, 
ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 
ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТТА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ на стр. 89 и приложения  
линеен график: Дейност №3: ИЗПУСКАТЕЛ ДЮКЕР, 
ЗАДАЧА №1: Земни работи, Позиция №56: „Доставка и 
полагане на едроломен камък” е предвидена за изпълнение с 
обща продължителност 1 календарен ден, начален ден: 57 и 
краен ден: 57, като същевременно дейностите по 
преминаването на дюкера под дере, са част от дейностите 
необходими за изграждане на изпускателя, включващи 



 

 
 

полагне на стоманена тръба Ф1600, която съгласно 
графика е предвидена за изпълнение с обща 
продължителност 2 календарни дни, начален ден 192 и 
кранен ден 193, направа на кофраж за стоманобетонов 
кожух с обща продължителност 2 календарни дни, начален 
ден 192 и кранен ден 193, полагане на бетон за 
стоманобетов кожух с обща продължителност 1 
календарни ден, начален ден 194 и кранен ден 194. В 
инвестиционния проект е посочено: „Преди шахтата се 
налага трасето да премине през река, като частта от 
тръбата преминаваща под дъното на водния обект ще се 
положи в бетонов кожух, а от двете страни на кожуха се 
предвижда заскаляване на дъното на реката с едроломен 
камък с цел предпазване на кожуха от подкопаване. 
Дължината на участъка положен в бетонов кожух е 5m. 
Към проекта са приложени детайли на изпускател - 
чертежи № 4 и №6.6÷6.10. 
В съотвествие с горе описаното комисията констатира, че 
технологичната последователност не е съобразена с 
последованетоността на строителните дейности на 
инвестиционния проект. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 



 

 
 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 



 

 
 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №15. 
 
 
3.3.6 Техническо предложение на участника за обособена позиция №16  
 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №16 на участника 

съобразно минимално поставените от възложителя 
изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 
1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на 1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на 



 

 
 

обекта обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установява технологична непоследователност 
при изпълнение на СМР спрямо последователността на 
дейностите в  техническата спецификация (инвестиционния 
проект) за обособена позиция №16, а именно:  
В описаните в техническо предложение в раздел 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, 
ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 
ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТТА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ на стр. 110 и приложения  
линеен график: Дейност №3: ИЗПУСКАТЕЛ ДЮКЕР, 
ЗАДАЧА №1: Земни работи, Позиция №50: „Доставка и 
полагане на едроломен камък” е предвидена за изпълнение с 
обща продължителност 1 календарен ден, начален ден: 57 и 
краен ден: 57, като същевременно дейностите по 
преминаването на дюкера под река Калакоч, са част от 
дейностите необходими за изграждане на изпускателя, 
включващи полагне на стоманена тръба Ф1200, която 
съгласно графика е предвидена за изпълнение с обща 
продължителност 2 календарни дни, начален ден 192 и 
кранен ден 193, направа на кофраж за стоманобетонов 
кожух с обща продължителност 2 календарни дни, начален 
ден 192 и кранен ден 193, полагане на бетон за 
стоманобетов кожух с обща продължителност 1 
календарни ден, начален ден 194 и кранен ден 194. В 
инвестиционния проект е посочено: „Преди шахтата се 
налага трасето да премине през река, като частта от 
тръбата преминаваща под дъното на водния обект ще се 
положи в бетонов кожух, а от двете страни на кожуха се 



 

 
 

предвижда заскаляване на дъното на реката с едроломен 
камък с цел предпазване на кожуха от подкопаване. 
Дължината на участъка положен в бетонов кожух е 5m. 
Към проекта са приложени детайли на изпускател - 
чертежи № 5 и №7.6÷7.10.” 
В съотвествие с горе описаното комисията констатира, че 
технологичната последователност не е съобразена с 
последованетоността на строителните дейности на 
инвестиционния проект. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 Предложение за реализация на идентифицираните като  Участникът е предложил за реализация на 



 

 
 

минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП се 
предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №16. 
 
3.3.7. Техническо предложение на участника за обособена позиция №17  
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №17 на участника 

съобразно минимално поставените от възложителя 
изисквания в таблица №1 Таблица №1 



 

 
 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установяват следните несъответствия с 
техническата спецификация (инвестиционния проект) за 
обособена позиция №17, а именно:  
 
В раздел „Предложение за подхода и организация на 
изпъленние на обекта” в т.3 „Описание и технология на 
изпълнение на СМР и последователността и 
взаимообвързааността на строителните процеси” на 
стр.59 фигурират следните дейности не кореспондиращи с 
инвестиционния проект:  
 - „Необходиммите спирателни кранове за обекта са с 
диаметри- Ф300 и Ф350”.  
Цитираната арматура и фасонни части не кореспондира с 
техническата спецификация (инвестиционен проект) и тези 
предвидени от проектантие в количествената сметка (КС) 
на обособена позиция №17 и съгласно които необходимите 
спирателните кранове са със следните размер:  
За „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Крояч 1” 
до изравнител ПС „Крояч 2”, община Лозница”: 
1. За въздушника в шахта е предвиден да се монтира и 



 

 
 

спирателен кран Ф100;  
2. Шибърен спирателен кран Ø100 PN16; 
3. Шибърен спирателен кран Ø200 PN16; 
4. Шибърен спирателен кран Ø250 PN16; 
„Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Ловско 1” 
до изравнител „Междинен”, община Лозница”: 
1. За всеки въздушник в шахта е предвиден да се монтира и 
спирателен кран Ф100; 
2. Шибърен спирателен кран Ø100 PN10/16; 
3. Шибърен спирателен кран Ø125 PN16. 
 
- „Предвижда се демонтажна връзка Ф1200 PN 16 в 
шахта изпускател, чрез която ще има възможност от 
демонтаж и монтаж на тръбно стоманено парче при 
необходимост от почистване на системата”  
Цитираната фасонна част не кореспондира с техническата 
спецификация (инвестиционен проект) и тези предвидени от 
проектантие в количествената сметка (КС) на обособена 
позиция №17 и съгласно които необходимите демонтажни 
връзки са със следните размер и също така проекта не 
предвижда изграждане на шахта изпускател: 
 
За обект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС 
„Ловско 1” до изравнител „Междинен”, община Лозница” е 
предвидено: Предвижда се монтаж на демонтажна връзка 
Ф500 PN16 за по-лесен монтаж и демонтаж на 
възвратната клапа в шахта „Удароубивател". Клапата 
трябва да осигурява пълно отваряне и затваряне по време на 
експлоатация, поради което се налага периодично 
почистване. 
 



 

 
 

За обект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС 
„Крояч 1” до изравнител ПС „Крояч 2”, община Лозница” е 
предвидено: Предвижда се монтаж на демонтажна връзка 
Ф600 PN16 за по- лесен монтаж и демонтаж на 
възвратната клапа в шахта „Удароубивател".  
 
Посочените по-горе от участника арматури и фасонни 
части с размери: спирателни кранове с диаметри- Ф300 и 
Ф350 и демонтажна връзка Ф1200 PN 16 в шахта 
изпускател са предмет на инвестиционния проект на 
обособена позиция №16: „Реконструкция на дюкер 
"Попово",находящ се в общ. Попово, „Напоителни системи” 
ЕАД-клон „Долен Дунав” 
 
Съгласно документацията за участие в процедурата раздел 
IV, т.2. Указания за определяне на оценките по всеки 
показател е записано, че „При изготвяне на техническото 
предложение всеки участник трябва задължително да 
съобрази техническата спецификация, проектната 
документация и останалите изисквания, заложени в 
указанията за участие в процедурата”.  

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 



 

 
 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 



 

 
 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №17. 
 
3.3.8. Техническо предложение на участника за обособена позиция №25 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №25 на участника 

съобразно минимално поставените от възложителя 
изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта,  Участникът е изложил в своето техническо предложение 



 

 
 

включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установяват следните несъответствия с 
техническата спецификация (инвестиционния проект) за 
обособена позиция №25, а именно:  
В раздел „Предложение за подхода и организация на 
изпъленние на обекта” в т.2 „Иисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството” на стр.30 
фигурират следните дейности не кореспондиращи с 
инвестиционния проект:  
 - „Уточняват и се маркират всички съществуващи 
подземни и надземни комуникации (ако има такива), 
съвместно с местната администрация и 
експлоатационни дружества”.  
Цитираната дейност не кореспондира с техническата 
спецификация (инвестиционен проект) на обособена позиция 
№25 в който от чертетежите (напречните профили на 
канала) и от строителните дейности в количествената 
сметка (КС) става ясно, че строително-монтажните 
работи (СМР) ще се изпълняват в сервитута на канала и на 
плитка дълбочина и съответно не се и няма да се засягат 
подземни и надземни комуникации.  
- на стр.31 „За безопасно слизане на работниците в 
строителните ями и траншейни изкопи да се монтират 
инвентарни стълби с ширина поне 70 см (надлажно 
подпряна и укрепена против преплъзване или пропадане) с 
парапет и над ръба на изкопа минимум 1,0 м. 
 и 
- „При ръчни изкопи вертикалното разстояние между 
междинните площадки за изхвърляне на изкопаната 
земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 м, а 
широчината им да е не по-малка от 1,0 м.”   



 

 
 

- на стр. 39 „Изпълнението на бетоновите работи за 
облицовка да се извършва съгласно изискваниятазаложени 
в техническата спецификация, като се изпълняват 
снепрекъснато бетониране. 
Бетоновите работи по съоръженията (охранителни 
канавки) се изпълняват от материали със същите 
показатели както при облицовката. Те са монолитни 
бетонови конструкции”.  
 
Съгласно сметната документация (КС на обекта) към 
инвестиционния проект няма вертикални изкопи, а се касае 
основно за почистване на берми и наноси в канала. Предвид 
напречния профил на канала, който е трапецовиден с 
откоси, в същият  не могат да се изпълняват такъв тип 
дейности, както и фактът, че в самия проект не са 
предвидени.  
В проекта на обект №25 не са предвидени да се изграждат 
охранителни канавки.  
 
Комисията констатира, че тези текстове са предмет и 
дословно цитирани от инвестиционния проект за обособена 
позиция №4 „Реконструкция и модернизация на участък от 
канал М1 ГВНС от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна 
система „Голяма Витска”  в землището на с. Садовец, 
община Долни Дъбник, област Плевен, „Напоителни 
системи” ЕАД-клон „Среден Дунав”. 
Предвид това, комисията счита че участникът не е 
съобразил предлолжението си със спецификата на 
поръчката, а декларираното от него е неприложимо към 
настоящата обществена поръчка.  
Съгласно документацията за участие в процедурата раздел 



 

 
 

IV, т.2. Указания за определяне на оценките по всеки 
показател е записано, че „При изготвяне на техническото 
предложение всеки участник трябва задължително да 
съобрази техническата спецификация, проектната 
документация и останалите изисквания, заложени в 
указанията за участие в процедурата”.  

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 
допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  



 

 
 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №25. 
 
3.3.9. Техническо предложение на участника за обособена позиция №26 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
са допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за позиция №26 на участника 

съобразно минимално поставените от възложителя 
изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 35 

Техническото предложение следва да представя предложение за 



 

 
 

цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на 
обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, техническата спецификация и 
линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва 
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 
организацията на участника, при съблюдаване на предварително 
обявените условия на възложителя), като е представено 
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

 Участникът е изложил в своето техническо предложение 
подходът и начина на организация на изпълнение на обекта, 
от което се установяват следните несъответствия с 
техническата спецификация (инвестиционния проект) за 
обособена позиция №26, а именно:  
В раздел „Предложение за подхода и организация на 
изпъленние на обекта” в т.2 „Иисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството” на стр.30 
фигурират следните дейности в разрез с инвестиционния 
проект:  
 - „Уточняват и се маркират всички съществуващи 
подземни и надземни комуникации (ако има такива), 
съвместно с местната администрация и 
експлоатационни дружества”.  
Цитираната дейност не кореспондира с техническата 
спецификация (инвестиционен проект) на обособена позиция 
№26 в който от чертетежите (напречните профили на 
канала) и от строителните дейности в количествената 
сметка (КС) става ясно, че строително-монтажните 
работи (СМР) ще се изпълняват в сервитута на канала и на 
плитка дълбочина и съответно не се и няма да се засягат 
подземни и надземни комуникации.  
- на стр.31 „За безопасно слизане на работниците в 
строителните ями и траншейни изкопи да се монтират 
инвентарни стълби с ширина поне 70 см (надлажно 



 

 
 

подпряна и укрепена против преплъзване или пропадане) с 
парапет и над ръба на изкопа минимум 1,0 м. 
 и 
- „При ръчни изкопи вертикалното разстояние между 
междинните площадки за изхвърляне на изкопаната 
земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 м, а 
широчината им да е не по-малка от 1,0 м.”   
- на стр. 39 „Изпълнението на бетоновите работи за 
облицовка да се извършва съгласно изискваниятазаложени 
в техническата спецификация, като се изпълняват 
снепрекъснато бетониране. 
Бетоновите работи по съоръженията (охранителни 
канавки) се изпълняват от материали със същите 
показатели както при облицовката. Те са монолитни 
бетонови конструкции”.  
 
Съгласно сметната документация (КС на обекта) към 
инвестиционния проект няма вертикални изкопи, а се касае 
основно за почистване на берми и наноси в канала. Предвид 
напречния профил на канала, който е трапецовиден с 
откоси, в същият  не могат да се изпълняват такъв тип 
дейности, както и фактът, че в самия проект не са 
предвидени.  
В проекта на обект №26 не са предвидени да се изграждат 
охранителни канавки.  
 
Комисията констатира, че тези текстове са предмет и 
дословно цитирани от инвестиционния проект за обособена 
позиция №4 „Реконструкция и модернизация на участък от 
канал М1 ГВНС от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна 
система „Голяма Витска”  в землището на с. Садовец, 



 

 
 

община Долни Дъбник, област Плевен, „Напоителни 
системи” ЕАД-клон „Среден Дунав”. 
Предвид това, комисията счита че участникът не е 
съобразил предлолжението си със спецификата на 
поръчката, а декларираното от него е неприложимо към 
настоящата обществена поръчка.  
Съгласно документацията за участие в процедурата раздел 
IV, т.2. Указания за определяне на оценките по всеки 
показател е записано, че „При изготвяне на техническото 
предложение всеки участник трябва задължително да 
съобрази техническата спецификация, проектната 
документация и останалите изисквания, заложени в 
указанията за участие в процедурата”.  

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа 
обезпеченост и координация на работната ръка, които да 
съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 
работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е 
посочено как се разпределят основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 
и предварително обявените условия на възложителя. 

 Предложението за организацията на обезпечаване на 
необходимите ресурси, организация на работата на 
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 
състав, техническа обезпеченост и координация на 
работната ръка, съответстват на приложения Линеен 
график и диаграма на работната ръка. Посочена е 
йерархична схема и е посочено как се разпределят основните 
отговорности, дейностите и задачи между предвидения от 
участника човешки ресурс, което е в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и 
предварително обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Участникът е предложил начин на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между своите 
експертите, така и между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката, включително при 



 

 
 

варианти по прекъсването ѝ. допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимално необходими базови мерки за ограничаване на 
негативното влияние от строителния процес върху околната 
среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 
площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 
механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 Участникът е предложил за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови 
мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда, а именно:  
 Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и 
др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство. 
За базовите мерки е отчетена спецификата на възлаганите 
работи и да са съобразени с обществената поръчка. За 
всяка от базовите мярки са описани едновременно следните 
два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника не отговоря на посочените в 
документацията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и съгласно раздел IV, т.2.2.5 б „в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с 
предмета на настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка” и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция №26. 
 
3.4. Участник №27 „Хидро - вод строй“ ДЗЗД – участникът подава оферта за обособени позиции № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 24 



 

 
 

3.4.1. Техническо предложение на участника за обособена позиция №4 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №4 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите  Организацията на обезпечаване на необходимите 



 

 
 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №4 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 

5 точки 



 

 
 

отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 

5 точки 



 

 
 

мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №4.  
 
3.4.2. Техническо предложение на участника за обособена позиция №5 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №5 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 



 

 
 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 



 

 
 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №5 на участника 
съобразно наличието на определените от 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото Допълнител Допълнителен 



 

 
 

предложение участникъ получава по: ен брой 
точки 

Възложителя надграждащи условия в 
Таблица №2 

брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 

5 точки 



 

 
 

От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №5.  
 
 



 

 
 

3.4.3. Техническо предложение на участника за обособена позиция №7 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №7 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите  Организацията на обезпечаване на необходимите 



 

 
 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №7 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 

5 точки 



 

 
 

отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 

5 точки 



 

 
 

мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №7.  
 
3.4.4. Техническо предложение на участника за обособена позиция №8 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №8 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 



 

 
 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 



 

 
 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №8 на участника 
съобразно наличието на определените от 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото Допълнител Допълнителен 



 

 
 

предложение участникъ получава по: ен брой 
точки 

Възложителя надграждащи условия в 
Таблица №2 

брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 

5 точки 



 

 
 

От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №8.  
 
3.4.5. Техническо предложение на участника за обособена позиция №9 



 

 
 

Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 
допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №9 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 
Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 



 

 
 

дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №9 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  

5 точки 



 

 
 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 

5 точки 



 

 
 

следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №9.  
 
3.4.6 Техническо предложение на участника за обособена позиция №10 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №10 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта,  В предложението на участника относно подхода за 



 

 
 

включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 4 Ограничаване на негативното влияние от 



 

 
 

върху околната среда строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №10 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 

Допълнителен 
брой точки 



 

 
 

точки Таблица №2 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 

5 точки 



 

 
 

се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №10.  
 
3.4.7. Техническо предложение на участника за обособена позиция №11 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са Оценка на комисията относно съответствието на 



 

 
 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

техническото предложение за обособена позиция №11 на 
участника съобразно минимално поставените от 

възложителя изисквания в таблица №1 Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 
Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 



 

 
 

и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №11 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 

5 точки 



 

 
 

начало и край и измерими резултати.  

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 

5 точки 



 

 
 

А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 
50 точки за обособена позиция №11.  
 
3.4.8. Техническо предложение на участника за обособена позиция №13 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №13 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 



 

 
 

изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 Предложение за реализация на идентифицираните като минимално  В табличен вид са описани базовите мерки за 



 

 
 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №13 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 За всяка задача са посочени ключови моменти при 5 точки В техническото си предложение 5 точки 



 

 
 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 

5 точки 



 

 
 

изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №13.  
 
3.4.9. Техническо предложение на участника за обособена позиция №14 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №14 на 

участника съобразно минимално поставените от 



 

 
 

Таблица №1 възложителя изисквания в таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 



 

 
 

разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

строителство; 
Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №14 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 Представена е вътрешна организация като 5 точки Участникът е предложил вътрешна 5 точки 



 

 
 

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

организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  

5 точки 



 

 
 

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №14.  
 
3.4.10. Техническо предложение на участника за обособена позиция №24 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин:  

 
 
 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №24 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 



 

 
 

изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 
Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 



 

 
 

от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №24 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 
За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 

5 точки 
В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 5 точки 



 

 
 

факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 



 

 
 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №24.  
 
3.6. Участник № 28 ДЗЗД „Про-комплект“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 
3.6.1. Техническо предложение на участника за обособена позиция №15 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №15 на 

участника съобразно минимално поставените от 



 

 
 

Таблица №1 възложителя изисквания в таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 



 

 
 

разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

строителство; 
Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №15 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 Представена е вътрешна организация като 5 точки Участникът е предложил вътрешна 5 точки 



 

 
 

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

организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  

5 точки 



 

 
 

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №15.  
 
3.6.2 Техническо предложение на участника за обособена позиция №17 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №17 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 



 

 
 

изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 
Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 



 

 
 

от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №17 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 
За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 

5 точки 
В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 5 точки 



 

 
 

факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 



 

 
 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №17.  
 
3.6.3. Техническо предложение на участника за обособена позиция №18 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №18 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 Таблица №1 



 

 
 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 



 

 
 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №18 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 
Представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които 

5 точки 
Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 

5 точки 



 

 
 

осигуряват вътрешния контрол на участника при 
изпълнението на поръчката чрез конкретно 
предложени технически подходи за изпълнение, които 
освен да гарантират ефективното и навременно 
изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на 
ефективността при изпълнението на поръчката. 

отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 

5 точки 



 

 
 

изпълнението ѝ. Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №18.  
 
3.6.4. Техническо предложение на участника за обособена позиция №19 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №19 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 



 

 
 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

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

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 



 

 
 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №19 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 

5 точки 



 

 
 

за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 
Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 

5 точки 
Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 5 точки 



 

 
 

необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №19.  
 
3.6.5. Техническо предложение на участника за обособена позиция №20 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №20 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 



 

 
 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 



 

 
 

обявените условия на възложителя. изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 



 

 
 

изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №20 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

Представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които 
осигуряват вътрешния контрол на участника при 
изпълнението на поръчката чрез конкретно 

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 

5 точки 



 

 
 

предложени технически подходи за изпълнение, които 
освен да гарантират ефективното и навременно 
изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на 
ефективността при изпълнението на поръчката. 

участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 

5 точки 



 

 
 

предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №20.  
 
3.6.6. Техническо предложение на участника за обособена позиция №21 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №21 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 



 

 
 

безопасни и здравословни условия на труд в строителството. задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 



 

 
 

ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №21 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 

5 точки 



 

 
 

конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 

5 точки 



 

 
 

изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №21.  
 
3.6.7. Техническо предложение на участника за обособена позиция №22 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: Оценка на комисията относно съответствието на 

техническото предложение за обособена позиция №22 на 
участника съобразно минимално поставените от 

възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 



 

 
 

цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 



 

 
 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 



 

 
 

 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №22 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

Представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които 
осигуряват вътрешния контрол на участника при 
изпълнението на поръчката чрез конкретно 
предложени технически подходи за изпълнение, които 
освен да гарантират ефективното и навременно 

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 

5 точки 



 

 
 

изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на 
ефективността при изпълнението на поръчката. 

технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 

5 точки 



 

 
 

лице. 
 

Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 
50 точки за обособена позиция №22.  
 
3.6.8. Техническо предложение на участника за обособена позиция №23 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №23 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 



 

 
 

възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №23 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 

5 точки 



 

 
 

формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 

5 точки 



 

 
 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №23.  
 
3.7. Участник № 31 ДЗЗД „Универсал строй“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 24 
3.7.1. Техническо предложение на участника за обособена позиция №1 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №1 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 



 

 
 

задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 



 

 
 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 



 

 
 

Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №1 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

Представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които 
осигуряват вътрешния контрол на участника при 
изпълнението на поръчката чрез конкретно 
предложени технически подходи за изпълнение, които 
освен да гарантират ефективното и навременно 
изпълнение в съответствие с изискванията на 

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 

5 точки 



 

 
 

приложимите към изпълнението на поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на 
ефективността при изпълнението на поръчката. 

е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 



 

 
 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №1.  
 
3.7.2. Техническо предложение на участника за обособена позиция №6 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №6 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 



 

 
 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №6 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

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

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 

5 точки 



 

 
 

* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 

5 точки 



 

 
 

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №6.  
 
3.7.3. Техническо предложение на участника за обособена позиция №7 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №7 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 



 

 
 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 
Предложение по отношение процеса на комуникация и 
координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 



 

 
 

изпълнението на поръчката, включително при допустимите 
варианти по прекъсването ѝ. 

строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 
УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Максимале
н брой 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

Оценка на 
комисията 



 

 
 

точки - 15 предложение за позиция №7 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 

5 точки 



 

 
 

приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №7.  



 

 
 

 
3.7.4. Техническо предложение на участника за обособена позиция №8 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №8 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 



 

 
 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №8 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 

5 точки 



 

 
 

която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 

5 точки 



 

 
 

на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №8.  
 
3.7.5. Техническо предложение на участника за обособена позиция №9 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №9 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 



 

 
 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 



 

 
 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №9 на участника 
съобразно наличието на определените от 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото Допълнител Допълнителен 



 

 
 

предложение участникъ получава по: ен брой 
точки 

Възложителя надграждащи условия в 
Таблица №2 

брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 

5 точки 



 

 
 

От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №9.  
 
3.7.6 Техническо предложение на участника за обособена позиция №10 



 

 
 

Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 
допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №10 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 
Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 



 

 
 

дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №10 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  

5 точки 



 

 
 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 

5 точки 



 

 
 

следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №10.  
 
3.7.7. Техническо предложение на участника за обособена позиция №11 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №11 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта,  В предложението на участника относно подхода за 



 

 
 

включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 4 Ограничаване на негативното влияние от 



 

 
 

върху околната среда строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №11 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 

Допълнителен 
брой точки 



 

 
 

точки Таблица №2 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 

5 точки 



 

 
 

се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №4.  
 
3.7.6 Техническо предложение на участника за обособена позиция №12 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са Оценка на комисията относно съответствието на 



 

 
 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

техническото предложение за обособена позиция №12 на 
участника съобразно минимално поставените от 

възложителя изисквания в таблица №1 Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 
Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 



 

 
 

и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №12 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 

5 точки 



 

 
 

начало и край и измерими резултати.  

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 

5 точки 



 

 
 

А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №12.  
 
3.7.7. Техническо предложение на участника за обособена позиция №24 
 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №24 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта,  В предложението на участника относно подхода за 



 

 
 

включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 4 Ограничаване на негативното влияние от 



 

 
 

върху околната среда строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №24 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 

Допълнителен 
брой точки 



 

 
 

точки Таблица №2 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 

5 точки 



 

 
 

се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №24.  
 
3.8. Участник № 32 ДЗЗД „РТ Плюс“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 25 и 26 
 



 

 
 

3.8.1. Техническо предложение на участника за обособена позиция №2 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №2 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите  Организацията на обезпечаване на необходимите 



 

 
 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №2на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникъ получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 

5 точки 



 

 
 

отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 

5 точки 



 

 
 

мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №2.  
 
3.8.2. Техническо предложение на участника за обособена позиция №3 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №3 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 



 

 
 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 



 

 
 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №3 на участника 
съобразно наличието на определените от 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото Допълнител Допълнителен 



 

 
 

предложение участникъ получава по: ен брой 
точки 

Възложителя надграждащи условия в 
Таблица №2 

брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 

5 точки 



 

 
 

От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №3.  
 
3.8.3. Техническо предложение на участника за обособена позиция №4 



 

 
 

Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 
допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 

Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №4 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 
Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 



 

 
 

дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №4 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникът получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  

5 точки 



 

 
 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 

5 точки 



 

 
 

следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №4.  
3.8.4. Техническо предложение на участника за обособена позиция №5 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №5 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 



 

 
 

извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 



 

 
 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №5 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникът получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 



 

 
 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  

5 точки 



 

 
 

повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №5.  
 
3.8.5. Техническо предложение на участника за обособена позиция №13 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Оценка на комисията относно съответствието на 

техническото предложение за обособена позиция №13 на 



 

 
 

Възложителя комисия по следния начин: участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

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

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 



 

 
 

приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №13 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникът получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 



 

 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като минимално 
необходими, касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени 
към конкретната обществена поръчка, а не да са 
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 
всяка една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 
мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 

5 точки 



 

 
 

мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №13.  
 
3.8.6 Техническо предложение на участника за обособена позиция №14 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №14 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 



 

 
 

изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 Предложение за реализация на идентифицираните като минимално  В табличен вид са описани базовите мерки за 



 

 
 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №14 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникът получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 За всяка задача са посочени ключови моменти при 5 точки В техническото си предложение 5 точки 



 

 
 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 

5 точки 



 

 
 

изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №14.  
 
3.8.7. Техническо предложение на участника за обособена позиция №16 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №16 на 

участника съобразно минимално поставените от 



 

 
 

Таблица №1 възложителя изисквания в таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 



 

 
 

разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

строителство; 
Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №16 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникът получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 
съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

5 точки 

2 Представена е вътрешна организация като 5 точки Участникът е предложил вътрешна 5 точки 



 

 
 

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

организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  

5 точки 



 

 
 

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №16.  
 
3.8.8. Техническо предложение на участника за обособена позиция №25 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №25 на 

участника съобразно минимално поставените от 
възложителя изисквания в таблица №1 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 



 

 
 

изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 
разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 
разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 
Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 



 

 
 

от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство; 

процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 

Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно 
съответствието на техническото 

предложение за позиция №25 на участника 
съобразно наличието на определените от 
Възложителя надграждащи условия в 

Таблица №2 

Оценка на 
комисията 

За всяко условие, надграждащо Техническото 
предложение участникът получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълнителен 
брой точки 

1 
За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 

5 точки 
В техническото си предложение 
участникът е дефинирал отделни задачи 5 точки 



 

 
 

факторите за навременното и ефективно изпълнение 
на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси 
за нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и 
експерт/и съобразно спецификата на задачата като са 
формулирани конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под „задача" 
се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
начало и край и измерими резултати. 

съобразно организацията предложена от 
участника, за изпълнението на поръчката. 
За всяка отделна задача са посочени 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един 
от предложените ключови експерта са 
посочени конкретните им задължения и за 
какво ще отговарят по време на изпълнение 
на поръчката съобразно спецификата на 
всяка задача, като са предложени 
технически подходи за тяхното изпълнение.  
 
 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които 
е пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на 
поръчката норми, стандарти и практики. 
От предложението на участника може да 
се заключи обоснованост относно начина на  
повишаване на ефективността при 
изпълнението на поръчката. 

5 точки 



 

 
 

3 

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

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки 
извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, 
касаещи екологични характеристики, 
свързани с намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на 
ремонтните работи върху околната среда 
от шум/вибрации, загуба на съществуващия 
хумусен слой, генериране на отпадъчни води 
с посочени източници на замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите 
работи и са насочени към конкретната 
обществена поръчка. Всяка от мерките 
съдържа следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се 
предприемат и прилагат в случаите на 
отклонение от изпълнението им и отговорно 
лице. 

5 точки 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №25.  
 
3.8.9. Техническо предложение на участника за обособена позиция №26 
 
Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са 

допуснати до етап оценка, се оценяват от назначената от 
Възложителя комисия по следния начин: 

Оценка на комисията относно съответствието на 
техническото предложение за обособена позиция №26 на 

участника съобразно минимално поставените от 



 

 
 

Таблица №1 възложителя изисквания в таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Максимален 
брой точки 

35 
Техническото предложение следва да представя предложение за 
цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва 
задължително да съдържа най-малко следната изискуема 
информация, наименувана по следния начин и в следната 
последователност: 

1 
Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

1 
Предложение за подхода и организация на 
изпълнение на обекта 

 

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включващ технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с нормативните 
изисквания, техническата спецификация и линейния график за 
изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, 
по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), 
като е представено съблюдаването на общите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

 В предложението на участника относно подхода за 
организация и изпълнение на обекта е посочена 
технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на ремонтните работи, в съответствие с 
нормативните изисквания, стриктно са съобразени в 
техническата спецификация и са в съответсвие с 
линейния график за изпълнение на поръчката. 
Изпълнението на обекта е разделено на дейности и 
задачи съобразно организацията на участника, при 
съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя и изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на 
необходимите човешки ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички 
дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост 
и координация на работната ръка, които да съответстват на 
приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с 
посочена йерархична схема, при което е посочено как се 

 Организацията на обезпечаване на необходимите 
ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за 
всички дейности, включени в поръчката - състав, 
техническа обезпеченост и координация на работната 
ръка съответстват на приложения Линеен график и 
диаграма на работната ръка. Посочено е 



 

 
 

разпределят основните отговорности и дейностите между 
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя. 

разпределянето на основните отговорности и 
дейностите между предвидения от участника човешки 
ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 
изпълнение на обекта и предварително обявените 
условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

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

 Описан е процесът на комуникация и координация, контрол и 
субординация между експертите на изпълнителя, така и 
между заинтересованите лица при изпълнението на 
строителството. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда 

4 
Ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние 
от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 
общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 
ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 
особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите 
мерки идентифицирани като минимално необходими са:  
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;  
• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката;  
• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

 В табличен вид са описани базовите мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда с посочени възможни 
източници на замърсяване, обхват на мярката, текущо 
приложение на мярката, резултат от прилагане на 
мярката, действия при отклонение на изпълнение и 
отговорно лице. 



 

 
 

строителство; 
Във връзка с горните заключения на комисията, същата счита че предложението на участника отговоря на посочените в 
документцаията минимално поставени изисквания в Таблица №1 за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и оценява предложението на участника с минималния брой точки-35 и допуска същото до разглеждането му 
за наличие на определените от Възложителя надграждащи условия в Таблица №2. 
 
Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимале
н брой 

точки - 15 

Оценка на комисията относно съответствието 
на техническото предложение за позиция №26 

на участника съобразно наличието на 
определените от Възложителя надграждащи 

условия в Таблица №2 

Оценка 
на 

комисия
та 

За всяко условие, надграждащо Техническото предложение 
участникът получава по: 

Допълнител
ен брой 
точки 

Допълни
телен 
брой 
точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при 
изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 
факторите за навременното и ефективно 
изпълнение на поръчката, и са дефинирани 
необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки 
ресурси и др.) с посочени конкретни задължения 
на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани 
конкретно предложени технически подходи за 
изпълнение.  
* За целите на настоящата методика под 
„задача" се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана на отделен експерт и 
чието изпълнение може да се проследи 

5 точки 

В техническото си предложение участникът е 
дефинирал отделни задачи съобразно 
организацията предложена от участника, за 
изпълнението на поръчката. За всяка отделна 
задача са посочени необходимите ресурси за 
нейното изпълнение (материали, механизация и 
оборудване, човешки ресурси). За всеки един от 
предложените ключови експерта са посочени 
конкретните им задължения и за какво ще 
отговарят по време на изпълнение на поръчката 
съобразно спецификата на всяка задача, като 
са предложени технически подходи за тяхното 
изпълнение.  
 
 

5 точки 



 

 
 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 
край и измерими резултати. 

2 

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

5 точки 

Участникът е предложил вътрешна 
организация като последователност от 
конкретни мерки, действия и задължения на 
отговорните експерти, които ще 
осъществяват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката. 
Установява се конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, за които е 
пояснен начина по който ще допринесат за 
ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на приложимите 
към изпълнението на поръчката норми, 
стандарти и практики. От предложението на 
участника може да се заключи обоснованост 
относно начина на  повишаване на 
ефективността при изпълнението на 
поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 
идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи екологични 
характеристики, а именно намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението върху 
околната среда. Допълнителните мерки е 
необходимо задължително да отчитат спецификата 
на възлаганите работи и да са насочени към 
конкретната обществена поръчка, а не да са мерки 
от общ характер, т.е. да са приложими към всяка 
една поръчка за ремонтните работи без значение 
на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

5 точки 

Предложени са шест допълнителни мерки извън 
базово идентифицираните от възложителя 
като минимално необходими, касаещи 
екологични характеристики, свързани с 
намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението на ремонтните работи върху 
околната среда от шум/вибрации, загуба на 
съществуващия хумусен слой, генериране на 
отпадъчни води с посочени източници на 
замърсяване. 
Комисията счита, че допълнителните мерки 
отчитат спецификата на възлаганите работи 

5 точки 



 

 
 

мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката;  и  
Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение 
от изпълнението ѝ. 

и са насочени към конкретната обществена 
поръчка. Всяка от мерките съдържа следните 
два компонента:  
А) Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката;  и 
Б) Текущо прилагане на мярката, като е 
изложено и какви действия ще се предприемат 
и прилагат в случаите на отклонение от 
изпълнението им и отговорно лице. 

 
Във връзка с гореизложените заключения и мотиви на комисията, същата присъжда на участница за показател (ТП) общо 

50 точки за обособена позиция №26.  
 
 

4. След извършване на гореописаните действия, комисията взе единодушно решение да проведе публично заседание по отваряне на 
ценовите предложения на следните участници, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя: 

 
4.1. Участник № 4 „Райкомерс конструкшън“ ЕАД (подава оферта за обособени позиции № 20) 
- за обособена позиция № 20 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки. 

  
 4.2. Участник № 17 ДЗЗД „Инфра-Мар 2020“ (подава оферта за обособени позиции № 2 и 26) 
 - за обособени позиции № 2 - с получена оценка за показател (ТП) - 40 точки; 
 - за обособени позиции № 26 - с получена оценка за показател (ТП) - 40 точки. 
  
 4.3. Участник № 20 ДЗЗД „Водосбор 2020“ (подава оферта за обособени позиции № 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 25 и 26) 
 - за обособени позиции № 4 с получена оценка за показател (ТП) - 45 точки; 
   
 4.5. Участник №27 „Хидро - вод строй“ ДЗЗД (подава оферта за обособени позиции № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 24) 
 - за обособени позиции № 4 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 5 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 7 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 



 

 
 

 - за обособени позиции № 8 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 9 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 10 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 11 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 13 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 14 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 24 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки. 
 4.6. Участник № 28 ДЗЗД „Про-комплект“ (подава оферта за обособени позиции № 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23) 
 - за обособени позиции № 15 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 17 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 18 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 19 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 20 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки. 
 - за обособени позиции № 21 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 22 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 23 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки.  
  
 4.7. Участник № 31 ДЗЗД „Универсал строй“ (подава оферта за обособени позиции № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 24) 
 - за обособени позиции № 1 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 6 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 7 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 8 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 9 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 10 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 11 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 12 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 24 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки. 
  
 4.8. Участник № 32 ДЗЗД „РТ Плюс“ ( подава оферта за обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 25 и 26) 
 - за обособени позиции № 2 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 
 - за обособени позиции № 3 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки; 



- за обособени позиции № 4 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки;
- за обособени позиции № 5 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки;
- за обособени позиции № 13 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки;
- за обособени позиции № 14 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки;
- за обособени позиции № 16 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки;
- за обособени позиции № 25 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки;
- за обособени позиции № 26 с получена оценка за показател (ТП) - 50 точки.

5. Комисията реши отварянето на ценовите предложения да се проведе на 17.07.2020 г. от 16:00 ч. в сградата на „Напоителни
системи” ЕАД - централно управление на адрес: гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 3. Съобразно разпоредбата на чл.57, ал.3 от 
ППЗОП комисията обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, чрез публикуване на съобщение в профила на 
купувача. 

Настоящият протокол е съставен и подписан, без изразени особени мнения във връзка с взетите решения и направените 
предложения от членовете на комисията.  
Комисия: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Евелина Божилова - Кабакова............................................... 

ЧЛЕНОВЕ: 
инж. Георги Михайлов............................................ 

Детелина Миткова............................................ 

Ваня Георгиева............................................ 

Николай Николов............................................ 

Личните данни са заличени на основание чл. 59 от 
ЗЗЛД.


