
П Р О Т О К О Л 

№1 

 

От дейността на комисията, назначена със Заповед №1264/26.11.2015г. на Кмета на 

Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска 

пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №356 от 

22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали. 

 

На 26.11.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед №1264/26.11.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж.Катя Митовска – началник  отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали и гл.инженер на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. инж.Слави Димитров – ст. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

3. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

4. Антоанета Овчарова – юрисконсулт  сектор „Обществени поръчки" на 

Община Кърджали; 

 

Председателят на комисията откри заседанието. 

В изпълнение на Решение № 834/27.10.2015г на Комисия за защита на 

конкуренцията за връщане на преписката на етап ново разглеждане и оценяване на 

техническите предложения на участниците в процедурата по обособени позиции № 3, 4 и 

6, при спазване на указанията в мотивите, изложени в решението и в съответствие с 

разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП комисията разгледа предложенията в 

пликове № 2 на участниците, допуснати до този етап на процедурата, за установяване на 

съответствието им с изискванията на възложителя и оцени офертите по всички други 

показатели, различни от цената.  

Решение № 834/27.10.2015г на Комисия за защита на конкуренцията е обжалвано 

пред ВАС от “Пътстройинженеринг” АД, в частта му по отношение на Обособена позиция 

№ 6, във връзка с което комисията няма да разглежда предложенията на участниците по 

обособена позиция № 6, до произнасяне на ВАС. 

Комисията пристъпи към преглед на съдържанието на Плик № 2 – „Предложение за 

изпълнение на поръчката” на всеки от участниците по обособени позиции № 3, 4. 

Комисията констатира , че предложенията на Участниците по Обособена позиция № 

3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино са изготвени с 

оглед образеца по документацията на поръчката.  

 



При разглеждане на техническите предложения на участниците по Обособена 

позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – Звиница – 

Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница, Комисията 

констатира, че предложението на  „Караман” ООД, не отговаря на предварително 

обявените от Възложителя условия. 

Мотиви: Съгласно ЧАСТ IV МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТА, стр.45 от Документацията за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 

година”, открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали по 

Подпоказател П 4i - гаранционен срок /в години/ за изпълнение на поръчката 

Възложителят изрично е посочил: „Всеки участник следва да предложи гаранционен срок 

/в години/ за извършване на основен ремонт, който да е съобразен с минималните 

гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”. Обхватът на 

строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, се отнасят към чл.20 ал.4 

т.8 предл. последно от Наредба №2/31.07.2003г. „за автомагистралите - 5 години, 

републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация 

- две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една 

година” и при спазване на цитираната разпоредба съответно предлаганият гаранционен 

срок не може да е по-кратък от 1 година за основен ремонт на пътища. Участникът в 

Техническото си предложение е предложил гаранционен срок за изпълнение на поръчката 

36 месеца. Предварително зададената мерна единица цели да се постигне съпоставимост 

на предложенията на всички участници. Комисията счита, че е налице основание за 

отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Участникът не е спазил 

императивната норма на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и е подал оферта, некореспондираща 

стриктно към поставените изисквания, което е основание за отстраняване. В подкрепа на 

изложеното, е и постоянната практика на КЗК и ВАС относно случаите, при които 

участниците не са отговорили на предварително обявените условия и не са направили 

предложението си в предварително обявената мерна единица. Идеята на законодателя е 

чрез методиката за оценка да бъде избрана именно икономически най-изгодната оферта, 

което да бъде удостоверено чрез математически точен модел. Такъв модел би бил налице 

единствено при предложени едни и същи мерни единици от всички участници. В подкрепа 

на изложеното е решение № 5593/18.04.2012г. на ВАС по адм. дело № 3311/2012г. 

Комисията констатира , че предложенията на останалите участници са изготвени с 

оглед образеца по документацията на поръчката.  

 

На първо място, Комисията направи преглед на техническите предложения на 

участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка П 3 – Срок за изпълнение 

на поръчката.  



Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / 

- Зайчино: 

„ПСФ Мостинженеринг”АД - 10 к.д  

„Пътстройинженеринг” АД - 10 к.д  

„Караман” ООД - 10 к.д 

 „Симекс” ЕООД - 10 к.д 

Така, относно П 3 – Срок за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 - Ремонт 

на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино, подлежащ на оценяване, 

Комисията не констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване в изпълнение на императивната разпоредба на 

чл. 70, ал. 1 от ЗОП от участниците. 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – П 3 – Срок за изпълнение на 

поръчката по Обособена позиция № 3 чрез заместване на числените предложения на 

участниците във формулата от Методиката за оценка, а именно: 

Оценка по Подпоказател П 3i – срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/  

Показател П 3i – срок за изпълнение на поръчката, се изчислява по формулата: 

Най-нисък предложен срок за изпълнение 

П 3i = -------------------------------------------- х 40 

 Срокi, предложена от Участникаi 

След заместване на числените предложения на участниците във формулата от методиката 

за оценка, Комисията определи следните точки по П 3 – Срок за изпълнение на 

поръчката на офертите на участниците ,а именно: 

 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - 

Зайчино 

№ Участник Предложен 

срок за 

изпълнение  

Най-нисък 

предложен срок  

за изпълнение  

Брой точки по 

Показател П 3 – 

Срок за 

изпълнение на 

поръчката 

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  10 10 40 

2. „Пътстройинженеринг” АД  10 10 40 

3. „Караман” ООД  10 10 40 

4.  „Симекс” ЕООД  10 10 40 

 

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин 

– Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница 

„ПСФ Мостинженеринг”АД - 11 к.д  

„Пътстройинженеринг” АД - 10 к.д  

„Консорциум Кърджали 2015” – 10к.д. 

„Симекс” ЕООД - 10 к.д 



 Така, относно П 3 – Срок за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4 - 

Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – Звиница – Граница общ. ( 

Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница, подлежащ на оценяване, 

Комисията не констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване в изпълнение на императивната разпоредба на 

чл. 70, ал. 1 от ЗОП от участниците. 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – П 3 – Срок за изпълнение на 

поръчката по Обособена позиция № 4 чрез заместване на числените предложения на 

участниците във формулата от Методиката за оценка, а именно: 

Оценка по Подпоказател П 3i – срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/  

Показател П 3i – срок за изпълнение на поръчката, се изчислява по формулата: 

Най-нисък предложен срок за изпълнение 

П 3i = -------------------------------------------- х 40 

 Срокi, предложена от Участникаi 

 След заместване на числените предложения на участниците във формулата от 

методиката за оценка, Комисията определи следните точки по П 3 – Срок за изпълнение 

на поръчката на офертите на участниците ,а именно: 

 

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – 

Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница 

№ Участник Предложен 

срок за 

изпълнение  

Най-нисък 

предложен срок  

за изпълнение  

Брой точки по 

Показател П 3 – 

Срок за 

изпълнение на 

поръчката 

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  11 10 36.36 

2. „Пътстройинженеринг” АД  10 10 40 

3. „Консорциум Кърджали 

2015”  
10 10 40 

4. „Симекс” ЕООД  10 10 40 

 

На следващо място, Комисията направи преглед на техническите предложения на 

участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка П 4 – Гаранционен срок. 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / 

- Зайчино: 

„ПСФ Мостинженеринг”АД – 2 години  

„Пътстройинженеринг” АД – 2 години  

„Караман” ООД – 3 години 

 „Симекс” ЕООД – 2 години 

 

Комисията продължи с детайлния преглед на техническите предложения на участниците с 

оглед посочените данни по показателя за оценка - П 4 – Гаранционен срок за обособена 



позиция№ 3  и наличието на предпоставки за приложение на императивната норма 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, а именно: „когато офертата на участник съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на 

неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, 

който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това”. 

В представената по-долу таблица се съдържат констатациите на Комисията по отношение 

наличието на предпоставки за приложение на чл. 70, ал. 1 от ЗОП: 

 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - 

Зайчино 

 

Участник 
Предложен 

гаранционен 
срок 

Усреднен 

срок 
% Констатация 

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  2 2.33 -17%  
2 „Пътстройинженеринг” АД  2 2.33 -17%  
3 „Караман” ООД  3 2 +33% Обосновка 

4.  „Симекс” ЕООД  2 2.33 -17%  
 

Така, относно П 4 – Гаранционен срок за Обособена позиция № 3 - Ремонт на път 

КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино, подлежащ на оценяване, Комисията 

констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване от „Караман” ООД. 

В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от три 

работни дни от получаване на искането за това, участникът „Караман” ООД, следва да 

представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на показателя,  подлежащ 

на оценяване – П 4 – Гаранционен срок за Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 

3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино по открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община 

Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на 

Община Кърджали. 

 Участникът следва да представи обосновката от настоящото решение в срок от три 

работни дни от получаване на искането за това, по реда на приемане на офертите в 

деловодството на Община Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41, всеки 

работен ден в работното време от 08:30 ч. до 17:00 ч., Информацията се представя в 

запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписва: ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕН 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК за обществена поръчка /изписва се името на поръчката/, 

адресирана до посочения в документацията за участие в процедурата адрес на Община 

Кърджали, до Комисията, назначена със Заповед № 1264/26.11.2015г.  на Кмета на Община 

Кърджали и надпис „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА”, 

наименованието на Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес. 



 Обосновки, постъпили в деловодството на Община Кърджали след изтичане на 

определения срок, няма да се разглеждат от Комисията. 

 

На 01.12.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед №1264/26.11.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж.Катя Митовска – началник  отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали и гл.инженер на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. инж.Слави Димитров – ст. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

3. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

4. Антоанета Овчарова – юрисконсулт  сектор „Обществени поръчки" на 

Община Кърджали; 

Председателят на комисията откри заседанието 

Участникът „Караман” ООД е представи подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на показателя,  подлежащ на оценяване – П 4 – Гаранционен срок за 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - 

Зайчино по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен 

ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година”, открита с 

Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали с вх.номер: 53-00-

1495/30.11.2015г. 

Комисията констатира, че писмената обосновка за начина на образуване на 

показателя,  подлежащ на оценяване – П 4 – Гаранционен срок е представена в срок. 

Комисията разгледа представената обосновка за начина на образуване на 

показателя,  подлежащ на оценяване – П 4 – Гаранционен срок за Обособена позиция № 

3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино по открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска 

пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №356 от 

22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали. 

Разглеждането на обосновката се извърши при спазване изискванията на чл.70, ал.2, 3 и 

4  от ЗОП, както следва: 

чл.70(2) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не 

предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, 

свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

(3) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 

за отстраняване от процедурата. 



(4) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска 

цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 

доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 

участникът да се отстрани. 

При разглеждане на обосновката, представена от Участника „Караман” ООД 

комисията констатира: 

Участникът посочва, че за него съществуват изключително благоприятни условия 

изразяващи се в използване на качествени материали, придружени със сертификати и 

декларации за съответствие, както и обстоятелството, че разполага с технически ресурс и 

експерти с богат опит при изпълнение на пътища.  

Участникът подробно е описал обекти изпълнени през годините с изтекъл 

гаранционен срок, на които не се е наложило да се прави отново ремонт или да се 

отстраняват недостатъци. Участникът доказва твърдението си в писмената обосновка с 

представяне на Удостоверение и Референция. (Основен ремонт на участък от път 

KRZ1286/I-5 Кърджали – Момчилград , изпълнен в периода 07.11.2012 – 28.11.2012г., 

Основен ремонт на улици в населени места и МП – 2011 район Кирково, изпълнен в 

периода 25.05.2011 – 24.06.2011г. и др.) 

В Удостоверението за добро изпълнение Възложителят е посочил „Изпълнените 

видове строително – монтажни работи на обектите са с много добро качество, след 

като през изминалите 4 – 5 години експлаатация , не се е наложило да е отстраняват 

недостатъци или да се прави ремонт.” , в Референцията - Възложителят е посочил: 

„изпълнените обекти са с такова качество , че положените асфалтови настилки са 

запазили ненарушена цялост си през изминалите години експлоатация. 

 Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника „Караман” ООД писмена обосновка относно П 4 – 

Гаранционен срок за Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, 

Севдалина – Чилик / - Зайчино. 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – П 4 – Гаранционен срок за 

Обособена позиция № 3, чрез заместване на числените предложения на участниците във 

формулата от Методиката за оценка, а именно: 

Оценка по Подпоказател П 4i - гаранционен срок /в години/ за изпълнение на поръчката  
 Всеки участник следва да предложи гаранционен срок /в години/ за извършване на основен 

ремонт, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Обхватът на строително-монтажните работи, предмет на настоящата 

поръчка, се отнасят към чл.20 ал.4 т.8 предл.последно от Наредба №2/31.07.2003г. „за 

автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни 

ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при 

основни ремонти - една година” и при спазване на цитираната разпоредба съответно 

предлаганият гаранционен срок не може да е по-кратък от 1 година за основен ремонт на 

пътища.  

Показател П 4i – гаранционен срок, се изчислява по формулата: 

Гаранционен срокi, предложен от Участникаi  

П 4i = -------------------------------------------- х 10 

 Най-голям предложен гаранционен срок  



 

След заместване на числените предложения на участниците във формулата от методиката 

за оценка, Комисията определи следните точки по П 4 – Гаранционен срок за Обособена 

позиция № 3 на офертите на участниците ,а именно: 

 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - 

Зайчино 

№ Участник Предложен 

гаранционен 

срок 

Най-голям 

предложен  

гаранционен 

срок  за  

Брой точки по П 

4 – 

Гаранционен 

срок 

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  2 3 6.66 

2. „Пътстройинженеринг” АД  2 3 6.66 

3. „Караман” ООД  3 3 10 

4.  „Симекс” ЕООД  2 3 6.66 

 

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин 

– Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница 

„ПСФ Мостинженеринг”АД - 2 години  

„Пътстройинженеринг” АД - 2 години  

Консорциум Кърджали 2015 – 2 години 

„Симекс” ЕООД - 2 години 

Така, относно П 4 – Гаранционен срок за Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от 

път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) 

– участъка от с. Крин до с. Звиница, подлежащ на оценяване, Комисията не констатира 

наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена обосновка за начина на 

неговото образуване в изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП от 

участниците. 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – П 4 – Гаранционен срок  по 

Обособена позиция № 4 чрез заместване на числените предложения на участниците във 

формулата от Методиката за оценка, а именно: 

Оценка по Подпоказател П 4i - гаранционен срок /в години/ за изпълнение на поръчката  
 Всеки участник следва да предложи гаранционен срок /в години/ за извършване на основен 

ремонт, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Обхватът на строително-монтажните работи, предмет на настоящата 

поръчка, се отнасят към чл.20 ал.4 т.8 предл.последно от Наредба №2/31.07.2003г. „за 

автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни 

ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при 

основни ремонти - една година” и при спазване на цитираната разпоредба съответно 

предлаганият гаранционен срок не може да е по-кратък от 1 година за основен ремонт на 

пътища.  

Показател П 4i – гаранционен срок, се изчислява по формулата: 



Гаранционен срокi, предложен от Участникаi  

П 4i = -------------------------------------------- х 10 

 Най-голям предложен гаранционен срок  

След заместване на числените предложения на участниците във формулата от методиката 

за оценка, Комисията определи следните точки по П 4 – Гаранционен срок  по Обособена 

позиция № 4 на офертите на участниците ,а именно: 

 

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – 

Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница 

№ Участник Предложен 

гаранционен 

срок  

Най-голям 

предложен  

Гаранционен 

срок   

Брой точки по 

Показател П 4 – 

Гаранционен 

срок   

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  2 2 10 

2. „Пътстройинженеринг” АД  2 2 10 

3. Консорциум Кърджали 2015  2 2 10 

4. „Симекс” ЕООД  2 2 10 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – П 1 - Технологична 

последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения 

линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни 

работи, както следва:  

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма 

за изпълнение на предвидените строителни работи – по Обособена позиция № 3 

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПСФ 

Мостинженеринг”АД по показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична 

последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен 

график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

 Съдържание на предложението: 

 В техническото си предложение участникът не е посочил изрично етапите за 

изпълнение. Той е посочил методология на работа , която включва 1.организация по време 

на подготвителните работи;2.организация по време на строителството;3.организация по 

предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а 

именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. 

Участникът е отбелязал че подготвителният период предшества строителните работи, но 

не е отразил точното време за изпълнение на действията по подготовка. В подготвителните 

действия участникът е включил провеждането на инструктажи, както и мероприятия за 

временна организация на движението.Описан е общо начина за организация на 

движението, като не е съобразен конкретно с обекта /”в зависимост от 

продължителността и вида им СМР са Дълготрайни ремонти, Краткотрайни ремонти 

както и Подвижни ремонти”/. Комисията счита, че обекта е конкретно определен с 

видове СМР и участникът е могъл точно и ясно да определи вида на ремонтните дейности 

и да съобрази Работната си програма именно с това. Участникът е дал описание на 



ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на 

строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол 

на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма 

участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. 

 Участникът е посочил че работното време на обекта ще бъде от 8:00 до 17:00 часа 

от понеделник до петък, както и че удължено работно време, работа през почивни и 

празнични дни и на официални празници или работа на смени, ще се допуска по 

изключение. Комисията установи от представения график за изпълнение на обекта, че 

участникът е предложил 10 календарни дни непрекъснато изпълнение като не е съобразил 

че в тях непременно ще се включат събота и неделя. 

Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, не гарантира спазване на 

някой от заложените срокове в техническото предложение за изпълнение на поръчката,което 

може да доведе до  изоставане от графика за изпълнение на дейностите. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси на „ПСФ Мостинженеринг”АД.  

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пътстройинженеринг” 

АД по показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност 

на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна 

програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

Съдържание на предложението: 

Участникът в техническото си предложение е посочил четири етапа за изпълнение на 

поръчката: 

1.Въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението на 

обекта съгласно Наредба 3/16.08.2010г. за временна организация. Продължителността на 

поддържане на временна организация по време на строителството е през целия период на 

строителството , определен в линейния график; 

2.Строително ремонтни и монтажни работи – 

Видове СМР, които етапа включва: изкоп с багер за канавки, тръбни стоманобетонови 

водостоци, превоз земни почви, подравняване и валиране за подготовка на основата, 

основа от трошен камък, превоз на минералбетон, полагане на асфалтобетон плътна смес, 

превоз на асфалтови смеси.  

3.Съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба 3/31.07.2013 на МРРБ; 

4.Подписване на двустранно констативен протокол за приемане на договорените работи. 

Спазена е последователността на изпълнение на етапите.  

Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както 

и времетраенето на всяка от дейностите съобразявайки се с разполагаемата пътно-

строителна механизация и човешкия ресурс, с който разполага за изпълнение на обекта.  

Участникът е обърнал внимание на начините за контрол на качеството на изпълнение на 

отделните процеси, описани са основните мероприятия по безопасност на труда и са 

посочени мерки за опазване на околната среда 



Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 
- В представената работна програма участникът e описал отделните етапи на изпълнение на 

поръчката; 

- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 

на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната 

ръка 

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на 

предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя от 

Техническото предложение – П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” на 

„Пътстройинженеринг” АД.  
 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Караман” ООД по 

показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна 

програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

Съдържание на предложението: 

Участникът в работната си програма е посочил че при изпълнение на обекта ще сформира 

три технологични звена, на които са разпределени дейностите1. звено за почистване на 

земниокопи, профилиране, подравняване и попълване на пътните банкети, звено за 

полагане на минералбетон, изкърпване на единични асфалтови дупки и деформации и 

звено за полагане на асфалтобетон неплътна смес за попълване. 

Участникът е описал последователността на изпълнение на СМР, а именно: изкоп с багер 

за канавки, включително натоварване, превоз на земни почви, основа от трошен камък, 

полагане на асфалтобетон плътна смес, тръбни стоманобетонови водостоци. Участникът е 

описал етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ, като е посочил че 

изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделя условно на етапи, без това да има 

значение за плащания, смени на персонал, доставки и др. Предвидено е строителството да 

се извърши, като са обособени организационни етапи за изпълнение на строежа:  

1.Подготовка на строителната площадка, организация и управление на строителните 

процеси и организационен план.  

2.Строителни дейности , разпределение на работниците и продължителност в дни. 

3.Завършване на строителните дейности и предаване на резултатите. 

 Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 
- В представената работна програма участникът e описал отделните етапи на изпълнение на 

поръчката; 

- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите 



спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 

на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната 

ръка 

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на 

предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси на „Караман” ООД.  
 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Симекс” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна 

програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

Съдържание на предложението: 

В техническото предложение на участника от стр. 131 до стр.158 и от стр.159 до стр.186 са 

идентични. Участникът е разделил работната си програма на раздели. Раздел –Общи 

положения – в него са включени описание на нормативни актове, изисквания за опазване 

на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. Раздел – Предвидени 

строително-ремонтни работи. В този раздел е включена точка- Дейности и 

последователност на изпълнение на строителството, като участникът е посочил че при 

изграждане на обекта ще бъдат изпълнени СМР, чиято последователност е дадена в 

приложения линеен график. Обяснено е от какво се състои линейния график, какви са 

основните принципи на съставянето му, предимствата му. Участникът е дефинирал и 

условия за изпълнение на поръчката, като е обвързал същите със ЗБУТ. В раздел 

Последователност участникът е дал 6 стъпки за изпълнение: 1.временна организация на 

движението; 2.изкопни работи; 3.подновяване и валиране; 4.Полагане на основа; 

5.полагане на асфалтови смеси; 6.доставка и монтаж на ст.бет.водотоци. Раздел –

организационни мероприятия – предвидена е временна реорганизация на 

движението,тресиране на обекта, разкъртване и отстраняване на компрометирана 

асфалтова настилка, подготовка на повърхността за асфалтиране, полагане на битумен 

разлив, полагане на асфалтова смес, насип банкети от минералбетон.В раздел изграждане 

на обекта е описана технологията на изпълнение на различните видове работи. 

Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 
- В представената работна програма участникът e описал отделните етапи на изпълнение на 

поръчката; 

- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 



- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 

на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната 

ръка 

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на 

предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси на „Симекс” ЕООД. 

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма 

за изпълнение на предвидените строителни работи – по Обособена позиция № 4 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПСФ 

Мостинженеринг”АД по показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична 

последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен 

график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

Съдържание на предложението: 

В техническото си предложение участникът не е посочил изрично етапите за изпълнение. 

Той е посочил методология на работа , която включва 1.организация по време на 

подготвителните работи;2.организация по време на строителството;3.организация по 

предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а 

именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. 

Участникът е отбелязал че подготвителният период предшества строителните работи, но 

не е отразил точното време за изпълнение на действията по подготовка. В подготвителните 

действия участникът е включил провеждането на инструктажи, както и мероприятия за 

временна организация на движението.Описан е общо начина за организация на 

движението, като не е съобразен конкретно с обекта /”в зависимост от 

продължителността и вида им СМР са Дълготрайни ремонти, Краткотрайни ремонти 

както и Подвижни ремонти”/. Комисията счита, че обекта е конкретно определен с 

видове СМР и участникът е могъл точно и ясно да определи вида на ремонтните дейности 

и да съобрази Работната си програма именно с това. Участникът е дал описание на 

ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на 

строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол 

на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма 

участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. 

Участникът е посочил че работното време на обекта ще бъде от 8:00 до 17:00 часа от 

понеделник до петък, както и че удължено работно време, работа през почивни и 

празнични дни и на официални празници или работа на смени ще се допуска по 

изключение. Комисията установи от представения график за изпълнение на обекта, че 

участникът е предложил 10 календарни дни непрекъснато изпълнение като не е съобразил 

че в тях непременно ще се включат събота и неделя 

  Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 



- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, не гарантира спазване на 

някой от заложените срокове в техническото предложение за изпълнение на поръчката,което 

може да доведе до  изоставане от графика за изпълнение на дейностите. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси на „ПСФ Мостинженеринг”АД.  

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пътстройинженеринг” 

АД по показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност 

на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна 

програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

Съдържание на предложението: 

Участникът в техническото си предложение е посочил четири етапа за изпълнение на 

поръчката: 

1. Въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението на 

обекта съгласно Наредба 3/16.08.2010г. за временна организация. Продължителността на 

поддържане на временна организация по време на строителството е през целия период на 

строителството , определен в линейния график; 

2.Строително ремонтни и монтажни работи – профилиране на банкети с грейдер, 

почистване на земни окопи, почистване на втоци и оттоци на водостоци, механизирано 

разкъртване на пътни настилки, основа от трошен камък, превоз на минералбетон, 

изкъртване на ед.дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 

6см., изкъртване на ед.дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 6 

до 8см., разлив битумна емулсия, полагане на асфалтобетон неплътна смес, полагане на 

асфалтобетон плътна смес, превоз на асфалтови смеси; 

3. Съставяне на актове и протоколи съгласно наредба 3/31.07.2013 на МРРБ; 

4.Подписване на двустранно констативен протокол за приемане на договорените работи. 

Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете 

СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка от 

дейностите съобразявайки се с разполагаемата пътно-строителна механизация и човешкия 

ресурс с който разполага за изпълнение на обекта.  Участникът е обърнал внимание на 

начините за контрол на качеството на изпълнение на отделните процеси, описани са 

основните мероприятия по безопасност на труда и са посочени мерки за опазване на 

околната среда. 

 Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 
- В представената работна програма участникът e описал отделните етапи на изпълнение на 

поръчката; 

- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 

на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната 

ръка 



- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на 

предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси на „Пътстройинженеринг” АД.  

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Консорциум Кърджали 

2015 по показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност 

на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна 

програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

Съдържание на предложението: 

 Участникът е идентифицирал следните етапи: 1.Подготвителен етап, в който се 

предвижда изграждане на временни при обектови площадки, местата на които ще бъдат 

съгласувани с Възложителя. На площадките ще бъдат разположени фургони, ще бъдат 

изградени временни депа за инертните материали и други материали и охраняем паркинг 

за строителната механизация и транспортната техника. Производствено техническата база 

ще бъде спомагателна при изпълнението на строителството. 

2.Строителство – дейноти по профилиране на банкети с грейдер, почистване на земни 

окопи, почистване на втоци и оттоци на водостоци, механизирано разкъртване на пътни 

настилки, основа от трошен камък, превоз на минералбетон, изкъртване на ед.дупки и 

деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6см., изкъртване на 

ед.дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 6 до 8см., разлив 

битумна емулсия, полагане на асфалтобетон неплътна смес, полагане на асфалтобетон 

плътна смес, превоз на асфалтови смеси. Участникът е разработил и ще прилага 

организационен план в съответствие  внедрената и функционираща Интегрирана система 

за управление, като е обособил няколко групи действия:1.организационни; 2.технически; 

3.финансови.  

3.Завършване на обекта- подготовка на отчетна документация и предаване на обекта и 

отчетната документация. 

 Участникът е описал технологията на изпълнение на видовете работи включени в 

КС. Описана е механизацията, която ще се използва при изпълнението, както и 

материалите , като за същите участникът е дал описание / сертификат, разрешение/, както 

и е посочил доставчик.Описана е Организацията на контрола по качеството. 

 Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 
- В представената работна програма участникът e описал отделните етапи на изпълнение на 

поръчката; 

- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 

на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната 

ръка 



- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на 

предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.  

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси на Консорциум Кърджали 2015.  

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Симекс” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна 

програма за изпълнение на предвидените строителни работи. 

Съдържание на предложението: 

Участникът е разделил работната си програма на раздели.Раздел –Общи положения – в 

него са включени описание на нормативни актове, изисквания за опазване на околната 

среда, здравословни и безопасни уловия на труд. Раздел – Предвидени строително-

ремонтни работи. В този раздел е включена точка Дейности и последователност на 

изпълнение на строителството, като участникът е посочил че при изграждане на обекта ще 

бъдат изпълнени СМР, чиято последователност е дадена в приложения линеен график. 

Обяснено е от какво се състои линейния график, какви са основните принципи на 

съставянето му, предимствата му. Участникът е дефинирал и условия за изпълнение на 

поръчката, като е обвързал същите със ЗБУТ. В раздел Последователност участникът е дал 

6 стъпки за изпълнение1.временна организация на движението;2.изкопни 

работи;3.подновяване и валиране; 4.Полагане на основа 5.полагане на асфалтови смеси; 

6.доставка и монтаж на ст.бет.водотоци. Раздел –организационни мероприятия – 

предвидена е временна реорганизация на движението, тресиране на обекта, разкъртване и 

отстраняване на компрометирана асфалтова настилка, подготовка на повърхността за 

асфалтиране, полагане на битумен разлив, полагане на асфалтова смес, насип банкети от 

минералбетон. 

В раздел изграждане на обекта е описана технологията на изпълнение на различните 

видове работи. 

 Мотиви за оценката на Комисията по П 1 - Технологична последователност на 

строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и 

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи 
- В представената работна програма участникът e описал отделните етапи на изпълнение на 

поръчката; 

- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 

на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната 

ръка 

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 

Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на 

предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.  



С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 1 - Технологична последователност на строителните 

процеси на „Симекс” ЕООД. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – Оценка по Подпоказател П 2- 

Рискове при изпълнението на поръчката, както следва:  

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение – Оценка по Подпоказател П 2- Рискове при 

изпълнението на поръчката – по Обособена позиция № 3. 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПСФ Мостинженеринг”АД по 

показателя от Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на 

поръчката. 

Съдържание на предложението: 

Направено е описание на потенциалните рискове .За всички рискове участникът е  посочил 

мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците 

при настъпване на риска. 

Не са разгледани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана стратегия за 

управление на риска която включва наблюдение, комуникация, изисквания на нормативни 

документи и т.н 

 Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на 

поръчката. 

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, 

аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние 

на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно 

конкретно описани и оценени. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на „ПСФ 

Мостинженеринг”АД. 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пътстройинженеринг” АД по 

показателя от Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на 

поръчката. 

Съдържание на предложението: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите;  

аспекти и сфери на влияние – закъснението може да бъде предизвикано от неподписан 

Протокол образец 2, забавяне в срока за доставка на материали, неосигурен достъп до 

строителната площадка и др. Закъснението крие опасност от удължаване срока за 

изпълнение на работите. 

мерки за въздействие – мениджър по проекта контролиращ процеса 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – навременно информиране на 

Възложителя, контрол по спазване на ЗУТ, сключени договори с утвърдени доставчици и 

др. 

мерки за преодоляване на последиците – допълнителна мобилизация от страна на 

Изпълнителя, актуализиране на линеен график, в който е скъсено времето за изпълнение 

на обекта и др. 



- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

аспекти и сфери на влияние – влияе върху спазването на крайния срок за изпълнение и 

променя графика за доставка на материали. Породен от възможно настъпване на 

неблагоприятни климатични условия. 

мерки за въздействие – постоянен контрол , планирани и не планирани срещи с 

Възложителя, представяне на допълнителни графици за преодоляване на евентуалното 

отклонение и др. корективни действия. 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – постоянен контрол на изпълнението по 

линеен график, проверка на изправността на механизацията и транспорта, доставка на 

допълнително изправно оборудване при случай на аварирали машини, допълнителна 

механизация и човешки ресурс. 

мерки за преодоляване на последиците – актуализиране на линеен календарен график, 

извършване на допълнителна мобилизация, удължаване на работното време, чрез 

преминаване на работа на две смени. 

- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 

аспекти и сфери на влияние – отказ на някоя от страните при подписване на актове, 

протоколи и др, изоставане в графика, промяна в графика за доставка на материали, 

неблагоприятни климатични условия 

мерки за въздействие – постоянен контрол , планирани и не планирани срещи с 

Възложителя, представяне на допълнителни графици за преодоляване на евентуалното 

отклонение и др. корективни действия. 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – редовна информираност на всички 

заинтересовани страни за текущото изпълнение, постоянен контрол по на изпълнението на 

работите по линейния график, контрол на източниците на материали. 

мерки за преодоляване на последиците – незабавна среща със всички заинтересовани 

страни, извършване на допълнителна мобилизация и др. 

2. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на Възложителя. 

аспекти и сфери на влияние – влияе върху крайния срок за изпълнение 

мерки за въздействие – осигуряване на финансов ресурс за частично покриване на 

паричните средства при забавени плащания 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – детайлно познаване и разбиране на 

договорните задължения, стриктно спазване на линейния график, осигуряване на финансов 

ресурс за частично покриване на паричните средства при забавени плащания и др. 

мерки за преодоляване на последиците – поддържане на намален темп на изпълнение на 

работите, даване на разяснения по договора, изготвяне на становища и инструкции.  

Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е 

оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от 

дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, 



посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на 

„Пътстройинженеринг” АД. 

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Караман” ООД по 

показателя от Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на 

поръчката. 

Съдържание на предложението: 

Участникът е идентифицирал следните рискове: 1. Времеви рискове: Закъснение началото 

на започване на работите, Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, 

Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта и 2. 

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на Възложителя.Участникът предвижда използването на нова, поддържана и в 

отлично експлоатационно състояние механизация за изпълнение на обектите, както и 

наличен  технически състав  с голям опит. Създадени са отделни самостоятелни звена, 

проучени са и е осигурена временна база и стоянки за машините и техниката. Участникът е 

анализирал дефинираните от възложителя рискове съобразявайки се с разработената в 

Работната програма организация. Въведени са мерки за постоянна кореспонденция с 

представители на възложителя и съпътстващите строителния процес организации и 

навременна отчетност и прилежно водена строителна документация, което ще доведе до 

намаляване на риска от окончателно завършване на обекта. Относно риска Неизпълнение 

на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на 

Възложителя , участникът е обърнал внимание на факта, че дружеството няма да използва 

подизпълнител на обекта, което от своя страна намалява проявлението на същия, отчетен е 

и факта, че обществената поръчка е обявена , като е посочено че финансирането на същата 

се осъществява от републикански бюджет, което също намалява проявлението на риска 

тъй като финансовите потоци за обекта са планирани от Изпълнителя и от възложителя. 

участникът е посочил и различни видове подрискове , които могат да настъпят по време на 

изпълнение на обекта и да повлияят. всички подрискове са свързани с  дефинираните от 

Възложителя такива, а именно: Механични,транспорт, риск от злополуки,вдигане и 

пренасяне на тежести, вредни вещества, фактори на работната среда, пожар, ергономични 

фактори, психологически фактори. 

Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е 

оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от 

дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 



влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на 

„Караман” ООД. 
 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение – Оценка по Подпоказател П 2- Рискове при 

изпълнението на поръчката – по Обособена позиция № 3. 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Симекс” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

Съдържание на предложението 

Участникът е идентифицирал следните рискове: Закъснение при началото на 

започване на работите, Изоставане от графика на текущо изпълнение на дейностите, 

Закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на обекта, 

липса/недостатъчно съдействие и/или информация от стр. на др. участници в строителния 

процес, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта, а именно управляващ орган по програмата ,бенефициентът 

по програмата и възложител, промени в законодателството на Р.България и ЕС, 

Неизпълнение на договорни задължения в това число забава на плащанията по договора от 

стр. на Възложител, трудности при изпълнение на проекта В табличен вид са описани 

Рискове породени по категории опасности и мерки за управление. Участникът за Рискове- 

Закъснение при началото на започване на работите, Изоставане от графика на текущо 

изпълнение на дейностите, Закъснение при окончателното приключване на СМР и 

предаване на обекта е дал еднакви мерки  за преодоляване на последиците при настъпване 

на риска, като същите са недостатъчно конкретно описани. При проверка на техническото 

предложение Комисията констатира, че участникът е разгледал риск липса/недостатъчна 

координация и сътрудничество между заинтересованите страните рамките на проекта, а 

именно управляващ орган по програмата ,бенефициентът по програмата и възложител, 

който не е относим към настоящата обществена поръчка. Обществената поръчка не се 

финансиране със средства на ЕС, а с такива от Републикански бюджет. 

Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на 

поръчката. 

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, 

аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние 

на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно 

конкретно описани и оценени. 

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не 

гарантират недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. 

последиците от настъпването му. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на 

„Симекс” ЕООД. 



Съдържание, оценка и мотиви за оценка на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение – Оценка по Подпоказател П 2- Рискове при 

изпълнението на поръчката – по Обособена позиция № 4. 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПСФ 

Мостинженеринг”АД по показателя от Техническото предложение – П 2- Рискове при 

изпълнението на поръчката. 

Съдържание на предложението: 

Направено е описание на потенциалните рискове. За всички рискове участникът е  

посочил мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване на риска. 

Не са разгледани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана 

стратегия за управление на риска която включва наблюдение , комуникация, изисквания на 

нормативни документи и т.н 

Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, 

аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние 

на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно 

конкретно описани и оценени. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на „ПСФ 

Мостинженеринг”АД. 

 

 Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пътстройинженеринг” 

АД по показателя от Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на 

поръчката. 

Съдържание на предложението: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите;  

аспекти и сфери на влияние – закъснението може да бъде предизвикано от неподписан 

Протокол образец 2, забавяне в срока за доставка на материали, неосигурен достъп до 

строителната площадка и др. Закъснението крие опасност от удължаване срока за 

изпълнение на работите. 

мерки за въздействие – мениджър по проекта контролиращ процеса 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – навременно информиране на 

Възложителя, контрол по спазване на ЗУТ, сключени договори с утвърдени доставчици и 

др. 

мерки за преодоляване на последиците – допълнителна мобилизация от страна на 

Изпълнителя, актуализиране на линеен график, в който е скъсено времето за изпълнение 

на обекта и др. 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

аспекти и сфери на влияние – влияе върху спазването на крайния срок за изпълнение и 

променя графика за доставка на материали. Породен от възможно настъпване на 

неблагоприятни климатични условия. 



мерки за въздействие – постоянен контрол , планирани и непланирани срещи с 

Възложителя, представяне на допълнителни графици за преодоляване на евентуалното 

отклонение и др. корективни действия. 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – постоянен контрол на изпълнението по 

линеен график, проверка на изправността на механизацията и транспорта, доставка на 

допълнително изправно оборудване при случай на аварирали машини, допълнителна 

механизация и човешки ресурс. 

мерки за преодоляване на последиците – актуализиране на линеен календарен график, 

извършване на допълнителна мобилизация, удължаване на работното време, чрез 

преминаване на работа на две смени. 

- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 

аспекти и сфери на влияние – отказ на някоя от страните при подписване на актове, 

протоколи и др, изоставане в графика, промяна в графика за доставка на материали, 

неблагоприятни климатични условия 

мерки за въздействие – постоянен контрол , планирани и не планирани срещи с 

Възложителя, представяне на допълнителни графици за преодоляване на евентуалното 

отклонение и др. корективни действия. 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – редовна информираност навсички 

заинтересовани страни за текущото изпълнение, постоянен контрол по на изпълнението на 

работите по линейния график, контрол на източниците на материали. 

мерки за преодоляване на последиците – незабавна среща със всички заинтересовани 

страни, извършване на допълнителна мобилизация и др. 

2. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на Възложителя. 

аспекти и сфери на влияние – влияе върху крайния срок за изпълнение 

мерки за въздействие – осигуряване на финансов ресурс за частично покриване на 

паричните средства при забавени плащания 

мерки за недопускане/предотвратяване на риска – детайлно познаване и разбиране на 

договорните задължения, стриктно спазване на линейния график, осигуряване на финансов 

ресурс за частично покриване на паричните средства при забавени плащания и др. 

мерки за преодоляване на последиците – поддържане на намален темп на изпълнение на 

работите, даване на разяснения по договора, изготвяне на становища и инструкции.  

Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е 

оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от 

дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 



С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на 

„Пътстройинженеринг” АД. 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Консорциум Кърджали 

2015 по показателя от Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на 

поръчката. 

Съдържание на предложението: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите – Ще доведе до евентуално 

компрометиране на планирания край на завършване на обекта; за недопускане на риска 

участникът ще предприеме навременна и бърза мобилизация на всички необходими 

ресурси, стриктен контрол на изпълняващите дейностите, предхождащи началото на СМР. 

В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до 

закъснението, ще се информира Възложителя за предприемане на необходимите мерки. 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите – Води до междинни 

закъснения. За недопускане на риска участникът ще упражнява редовен контрол за 

спазване на графика и превантивни мерки за недопускане на изоставане. При възникване 

на риска се предвижда актуализиране на графика за изпълнение, ще се премине на работа в 

удължен работен ден и/или двусменен такъв. 

- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта – В 

графика за изпълнение на дейностите участникът е заложил предварително резерв от 

време, с което намалява вероятността за възникване на който и да е от дефинираните от 

Възложителя времеви рискове. При този риск е възможно да се стигне до неустойки по 

договор за изпълнение, както и до загуби за Възложителя поради не въвеждане на обекта в 

експлоатация. за недопускане на същите са предвидени – контрол на качеството в процеса 

на строителството и предварителна проверка на изпълнението. при евентуално настъпване 

на същия участникът своевременно ще отстрани всички забележки относно качественото 

изпълнение. участникът ще организира строителните работи във възможно най-кратък 

срок , което ще сведе до минимум възможността за възникване на риска , респективно 

щети причинени от възникването му.  

2. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на Възложителя – може да доведе до прекратяване на договорни отношения и 

неизпълнение. За избягване на този риск изпълнителят ще се придържа към задълженията 

си по договора. С в случай на забава плащанията по договора от страна на Възложителя, 

изпълнител ще организира седмични срещи, свързани с възникнали проблеми при 

плащанията, за даване възможност на Възложителя да осигури плащане в разумни рокове, 

като се използват финансовите възможности от осигурена кредитна линия на Изпълнителя. 

Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 



на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е 

оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от 

дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на 

Консорциум Кърджали 2015. 

 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Симекс” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

Съдържание на предложението 

Участникът е идентифицирал следните рискове: Закъснение при началото на 

започване на работите, Изоставане от графика на текущо изпълнение на дейностите, 

Закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на обекта, 

липса/недостатъчно съдействие и/или информация от стр. на др. участници в строителния 

процес, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта, а именно управляващ орган по програмата ,бенефициентът 

по програмата и възложител, промени в законодателството на Р.България и 

ЕС,Неизпълнение на договорни задължения в това число забава на плащанията по 

договора от стр. на Възложител, трудности при изпълнение на проекта В табличен вид са 

описани Рискове породени по категории опасности и мерки за управление. Участникът за 

Рискове- Закъснение при началото на започване на работите, Изоставане от графика на 

текущо изпълнение на дейностите, Закъснение при окончателното приключване на СМР и 

предаване на обекта е дал еднакви мерки  за преодоляване на последиците при настъпване 

на риска, като същите са недостатъчно конкретно описани. При проверка на техническото 

предложение Комисията констатира, че участникът е разгледал риск липса/недостатъчна 

координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а 

именно управляващ орган по програмата ,бенефициентът по програмата и възложител, 

който не е относим към настоящата обществена поръчка. Обществената поръчка не се 

финансиране със средства на ЕС, а с такива от Републикански бюджет. 

Мотиви за оценката на Комисията П 2- Рискове при изпълнението на поръчката. 

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, 

аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние 

на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно 

конкретно описани и оценени. 



- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не 

гарантират недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. 

последиците от настъпването му. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 10 точки по показателя от 

Техническото предложение – П 2- Рискове при изпълнението на поръчката на 

„Симекс” ЕООД. 

 

В обобщение, Комисията дава следните Технически оценки ТО(по показател П 1 

– Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на 

представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените 

строителни работи, П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката, П 3 – Срок за 

изпълнение на поръчката и П 4 – Гаранционен срок) на Техническите предложения 
на участниците по Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, 

Севдалина – Чилик / - Зайчино и Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път 

КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) 

– участъка от с. Крин до с. Звиница, както следва: 

 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино 

 
 

    

  

П 1 – Технологична последователност на строителните 
процеси, пълнота и хронология на представения линеен 

график и работна програма за изпълнение на 

предвидените строителни работи 

 

15 30 30 30 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 10 20 20 10 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 40 40 40 40 

 
П 4 – Гаранционен срок 6.67 6.67 10 6.67 

  ОБЩО 71.67 96.67 100 86.67 

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – Звиница – Граница общ. ( Кърджали – 

Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница 

 
 

    

  

П 1 – Технологична последователност на строителните 

процеси, пълнота и хронология на представения линеен 

график и работна програма за изпълнение на 
предвидените строителни работи 

 

15 30 30 30 

  П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката. 10 20 20 10 

  П 3 – Срок за изпълнение на поръчката. 36.36 40 40 40 

 
П 4 – Гаранционен срок 10 10 10 10 

  ОБЩО 71.36 100 100 90 

 

На 08.12.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед №1264/26.11.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж.Катя Митовска – началник  отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали и гл.инженер на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 



2. инж.Слави Димитров – ст. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

3. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали; 

4. Антоанета Овчарова – юрисконсулт  сектор „Обществени поръчки" на 

Община Кърджали; 

Председателят на комисията откри заседанието. 

Комисията пристъпи към оценка по показателя Финансова оценка ФО съобразно 

методиката за оценка. 

Финансовата оценка ФОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се изчислява по 

формулата: 

 Най-ниска предложена цена 

ФОi = -------------------------------------------- х 100 

 Ценаi, предложена от Участникаi 

Финансовата оценка ФОi на всяка Офертаi се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране 

на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се 

получат при прилагане на формулата за изчисляване на Финансовата оценка ФО, се закръглят към втория 

знак след десетичната запетая. 

 

Участниците са предложили цена за изпълнение предмета на поръчката съобразно 

условията на документацията за участие (предложена цена), както следва: 

 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - 

Зайчино 

№ Участник Предложена 

цена без ДДС 

Най-ниска 

предложена  

цена  

Брой точки  

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  82381.35 82381.35 100 

2. „Пътстройинженеринг” АД  83163.91 82381.35 99.06 

3. „Караман” ООД  82618.03 82381.35 99.71 

4.  „Симекс” ЕООД  83197.92 82381.35 99.02 

 

 Така, относно показателя Финансова оценка ФО за Обособена позиция № 3 - 

Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино, подлежащ на 

оценяване, Комисията не констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване в изпълнение на императивната 

разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП от участниците. 

 

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – 

Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница 

№ Участник Предложена 

цена без ДДС 

Най-ниска 

предложена  

цена 

Брой точки  

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  90971.47 90971.47 100 

2. „Пътстройинженеринг” АД  99815.31 90971.47 91.14 



3. Консорциум Кърджали 2015  92234.52 90971.47 98.63 

4. „Симекс” ЕООД  99834.29 90971.47 91.12 

 

 Така, относно показателя Финансова оценка ФО за Обособена позиция № 4 - 

Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – Звиница – Граница общ. ( 

Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница, подлежащ на оценяване, 

Комисията не констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване в изпълнение на императивната разпоредба на 

чл. 70, ал. 1 от ЗОП от участниците. 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от 

методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от 

участниците. 

Съгласно методиката, комплексната оценка на всеки един от участниците се 

определя по следната формула: 

КОi = ТОi х 50% + ФОi х 50%, 

където: 

ТОi - Техническа оценка на Офертатаi на Участникi; 

ФОi - Финансова оценка на Офертатаi на Участникi. 

Комплексната оценка КОi на всяка Офертаi се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и 

класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат 

да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Комплексната оценка КО, се закръглят към 

втория знак след десетичната запетая. 

Въз основа на определeните оценки по отделните показатели и след прилагане на 

формулата за комплексната оценка, комисията определи следните комплексни оценки на 

участниците: 

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - 

Зайчино 

№ Участник ТОi - Техническа 
оценка на Офертатаi 

на Участникi; 

ФОi - Финансова оценка 
на Офертатаi на 

Участникi. 

КОi = ТОi х 50% + ФОi 

х 50% 

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  71.67 100 85.84 

2. „Пътстройинженеринг” АД  96.67 99.06 97.87 

3. „Караман” ООД  100 99.71 99.86 

4.  „Симекс” ЕООД  86.67 99.02 92.85 

 

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – 

Звиница – Граница общ. ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. Звиница 

№ Участник ТОi - Техническа 
оценка на Офертатаi 

на Участникi; 

ФОi - Финансова оценка 
на Офертатаi на 

Участникi. 

КОi = ТОi х 50% + ФОi 

х 50% 

1 „ПСФ Мостинженеринг”АД  71.36 100 85.68 

2. „Пътстройинженеринг” АД  100 91.14 95.57 

3. Консорциум Кърджали 2015  100 98.63 99.32 

4. „Симекс” ЕООД  90 91.12 90.56 

 



След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, ал. 3 от 

ЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин: 

Обособена позиция №3 Ремонт на път КRZ 3325 / КRZ1433, Севдалина – Чилик / - 

Зайчино  

Първо място – „Караман” ООД 

Второ място – „Пътстройинженеринг” АД 

Трето място – „Симекс” ЕООД 

Четвърто място - „ПСФ Мостинженеринг”АД 

 

Обособена позиция №4 Ремонт на участък от път КRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – 

Звиница – Граница общ.       ( Кърджали – Стамболово ) – участъка от с. Крин до с. 

Звиница  

Първо място – Консорциум Кърджали 2015 

Второ място – „Пътстройинженеринг” АД 

Трето място – „Симекс” ЕООД 

Четвърто място - „ПСФ Мостинженеринг”АД 

 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 72 във 

връзка с чл. 69а, чл.70 и чл.71 от Закона за обществените поръчки на 10.12.2015г.  

 

На основание чл. 72 ал. 2 от ЗОП, настоящият протокол и цялата документация от 

процедурата, Комисията предава на Възложителя за вземане на решение  по чл. 73, ал. 1 от 

ЗОП. 

 

КОМИСИЯ:  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………. 

Председател: .........../П/..................  Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД    ж. Хасан Азис - 

Кмет                   / инж.Катя Митовска /            на Община Кърджали / 

   …………………2012 г.       

Членове: 

 

1.........../П/..................      2............./П/..................... 

    / Беркант Барзат /            / инж.Слави Димитров / 
Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

3.........../П/....................      4............/П/...................... 
  / Милена Василева /       / Антоанета Овчарова / 
Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/П/……….  Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 / инж. Хасан Азис –  

Кмет на Община Кърджали / 

14.12.2015г. 


