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Проект „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ” 

Дейност „Програма за гражданско действие”  

Доклад  

Оценка на действията на община Минерални Бани в областта на строителството с 

фокус върху проведените обществени поръчки и прилагането на принципите на 

свободна конкуренция, ефективност, публичност и прозрачност 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ   

Настоящият доклад се разработва по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с 

наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по 

Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.009 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство” и по-конкретно проектна дейност „Програма за 

гражданско действие”.  

Общината е основната административно-териториална единица, в която се 

осъществява местното самоуправление. Сред основните функции на общините са 

нормотворчеството в определени области, където имат правомощия и 

правоприлагането. Общинският съвет създава местната нормативна уредба, която е 

задължителна на територията на общината (наредби и решения) като се ръководи от 

националното законодателство. В повече от 200 закона и други актове са предвидени 

конкретни ангажименти за местните органи, включително и по отношение на 

общинската икономика. От една страна общината осъществяване инвестиционната 

политика в сферата на строителството като същевременно е и основен възложител на 

инвестиционни проекти, а от друга извършва административно-технически услуги 

свързани със създаване, прилагане и изменение на ПУП; упражняване на контрол за 

спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти 

и строителни книжа; разрешаване на строителството; издаване на скици и 

удостоверения; и др. Договорите на всичките 265 общини представляват над 1/4 от 

броя и сумата на обществените поръчки в страната в периода от 2007 до 2015 година. 

Данните сочат, че констатирани нарушения и съмненията за корупционни практики при 
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процедурите за обществени поръчки са относими към всички нива на разходване на 

публичен ресурс. Това показват проверките и отчетите на Агенцията за държавна 

финансова инспекция през 2015 г., където в над 40% от обществените поръчки са 

открити нарушения. По-голямата част от тях са свързани с неспазване на принципите 

на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. През 2015 г. 

Върховната административна прокуратура оспорва 173 акта за строителство в 13 

общини по случаи на незаконосъобразни норми в наредби, приети от общинските 

съвети. Сред тях са и разпоредби, с които без решение на общинския съвет кметът 

може да издаде заповед или анекс при промяна в параметрите на тези права. 

Направените промени в посока на отваряне на данните дават възможността за тяхното 

анализиране и последващото разкриване от страна на гражданите и изготвяне на 

оценки и отправяне на препоръки за подобряване на инвестиционния климат, решаване 

на проблеми при възлагането на обществени поръчки и отстраняване на пропуски в 

нормативните актове в сферата на строителството. 

Сред основните функции на общините са нормотворчеството в определени 

области, в които имат правомощия и правоприлагането. Общинският съвет създава 

местната нормативна уредба, която е задължителна на територията на общината като се 

ръководи от националното законодателство. В повече от двеста закона и други актове 

са предвидени конкретни ангажименти за местните органи, включително и по 

отношение на общинската икономика. От една страна общината осъществява 

инвестиционна политика в сферата на строителството като същевременно е и основен 

възложител на инвестиционни проекти, а от друга извършва административно-

технически услуги, свързани със създаване, прилагане и изменение на ПУП; 

упражняване на контрол за спазване и прилагане на общите и подробни устройствени 

планове, одобрени проекти и строителни книжа; разрешаване на строителство; 

издаване на скици и строителни книжа; разрешаване на строителство; издаване на 

скици и удостоверения и др. Данните сочат, че констатираните нарушения и съмнения 

за корупционни практики при процедурите за обществени поръчки са съотносими към 

всички нива на разходване на публичен ресурс. Това показват проверките и отчетите на 

Агенцията за държавна финансова инспекция, в чиито доклади се сочат, че в над 40 % 

от обществените поръчки са открити нарушения. По-голямата част от тях са свързани с 

неспазване на принципите на Закона за обществени поръчки за публичност и 

прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация.  
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С настоящият доклад се цели да се направи оценка на действията на Община 

Минерални бани в областта на строителството с фокус върху проведените обществени 

поръчки и прилагането на принципите на свободна конкуренция, ефективност, 

публичност и прозрачност. 

2. ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ  

Южен централен район е един от районите на ниво 2 /NUTS 2/ в България, обхващащ 

териториите на административните областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян 

и Хасково /ниво NUTS 3/. Районът включва общо 58 общини: 18 общини в област 

Пловдив; 12 общини в област Пазарджик; 7 общини в област Кърджали; 10 общини в 

област Смолян и 11 общини в област Хасково. Съобразно Националната концепция за 

пространствено развитие на България за периода 2013–2025 г., на територията на ЮЦР 

се разположени няколко от основните градски центрове на развитие – Пловдив (център 

от второ ниво), два центъра от трето ниво с потенциал за преминаване към второ – 

Пазарджик и Хасково и три центъра от трето ниво – Смолян, Кърджали и Карлово. За 

определените градски центрове за развитие се осъществяват инвестиционни програми, 

финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 

“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.  

 

Община Минерални Бани  

Община Минерални бани се намира в най-западната централна част на област 

Хасково. Тя е разположена върху територия от 214 666 дка в хълмистата северна част 

на Източните Родопи. Тя заема 4% от територията на Хасковска област. Общината 

граничи: - на североизток - с община Димитровград; - на изток - с община Хасково; - на 

юг – с област Кърджали; - на запад – с област Пловдив. В общината има 12 населени 

места /села/ - Минерални бани, Брястово, Сусам, Татарево, Спахиево, Сираково, 

Сърница, Караманци, Колец, Боян Ботево, Ангел войвода и Винево. Релефът на община 

Минерални бани е пределно хълмист. Само в северозападната част на общината, в 

района на селата Сусам и Татарево е хълмисто-равнинен. На юг обширната територия 

на общината е заета от ниските разположения на Източните Родопи, където се намира 

връх Аида с 860 м.н.в. Средната надморска височина е 273 м.н.в., вертикалното 

разчленение е 85 м., а хоризонталното – 1,8 м/км2. Община Минерални бани попада в 

района на Източнородопските речни долини, в Южнобългарската климатична 

подобласт. Характеризира се със смекчен континентален климат - мека и топла зима. 

Честите затопляния под въздействието на средиземноморския въздух обуславят късния 

период на задържане на снежната покривка. Лятото е горещо. Пролетта настъпва рано и 
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е по-хладна от есента. Средната годишна температура варира от 12,6 до 13,50C. 

Главният валежен максимум е през декември, когато падат 11-13% от валежите, а 

главният минимум е през летните месеци – от юни до август. Средните годишни 

валежни суми варират от 560 до 620 мм. за отделните части на общината. 

Климатичният потенциал като цяло благоприятства за развитието на различна 

стопанска дейност. Той оказва благоприятно въздействие за развитието на селското 

стопанство особено по отношение на тютюнопроизводството и лозарството. Големите 

пространства от Източнородопските планински области са покрити с бедни почви и са 

обезлесени. Изградени от неустойчиви вулканични скали, те се характеризират с 

интензивно протичащи ерозионни процеси. Географските условия, съчетани с 

характерните за тях почви, предопределят твърде бедния видов състав на 

селскостопанските култури – главно тютюн, лозя и памук. 

Най-ценният воден ресурс на общината са топлите минерални извори. 

Общинският център Минерални бани е известен с лечебните свойства на минералната 

си вода от епохата на римляните. Още тогава термите привличали хората с целебния си 

ефект за болестите на Бюргер и Рейно, ревматични, периферносъдови, гинекологични, 

опорно-двигателни и други заболявания. Минералната вода е хипертермална – 580C и 

уникална по своя химичен състав. Тя извира от 14 извора с дебит 1500 л/мин и се 

характеризира като сулфатно-натриева, калциева и флуорна. С това минералната вода 

по значимост се нарежда до най-известните лечебни води в България и Европа.  

3. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Основният инструмент за гарантиране спазването на принципите за публичност 

и прозрачност в сектора е Регистърът на обществените поръчки (РОП). Той 

представлява електронна база данни с информация за всички обявени обществени 

поръчки в страната и резултатите от тяхното възлагане, включително информация за 

изпълнението на договорите. Регистърът е създаден с приемането на действащия закон 

през 2004 г. и се поддържа от Агенцията по обществени поръчки. Достъпът до РОП е 

безплатен и се осъществява чрез Портала за обществени поръчки на интернет адрес 

www.aop.bg. Регистърът е най-важният компонент на Портала за обществени поръчки, 

който представлява единна електронна база данни, съдържаща информация за всички 

процедури за възлагане на обществени поръчки в страната. Всяка обществена поръчка, 

публикувана в Регистъра, получава уникален номер на поръчката с формат nnnnn-yyyy-

xxxx , където nnnnn е партидата на възложителя, yyyy - годината, в която е открита 

процедурата,   а xxxx - поредността на поръчката за годината. Партидата на 

http://www.aop.bg/
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възложителя е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на 

възложителя в РОП. Реализирани са два механизма на търсене в базата данни на 

Регистъра –  бързо и разширено търсене. Бързото търсене включва най-често 

използваните критерии и е достъпно без ограничения. Разширеното търсене позволява 

филтриране на информация от РОП по широка гама от критерии. При разширеното 

търсене има три възможности – търсене на преписки, търсене на отделни документи, 

търсене в информации за обяви. Критериите за търсене са разделени на групи. 

Натискането с мишката върху заглавието на групата показва/скрива критериите в нея. 

Чрез разширеното търсене потребителите имат възможност за запазване на дадена 

комбинация от критерии като шаблон за търсене, който може да бъде използван 

многократно. Всяко лице може да се абонира и за получаване на уведомление по 

електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят на зададените 

критерии в конкретен шаблон. Всеки потребител има достъп до шаблоните си чрез своя 

профил или чрез разширеното търсене, след избор на връзката “Шаблони за търсене от 

профил”. 

Обществени поръчки на територията на Община Минерални Бани  

ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г.-31.12.2020г. за 

Община Минерални Бани в сферата на „Строителството“ и/или свързани в тази 

област, в това число обявени обществени поръчки по Инвестиционни проекти и 

Обжалвани процедури.  

След проведено обстойно и задълбочено проучване на интернет страницата на Община 

Минерални бани, относно обявени и проведени обществени поръчки в областта на 

строителството за обследвания период 2017-2019г.  се констатира следното:  

Броят на обявените поръчки са общо 10 на брой. Основни и значими от тях по 

стойност, обществен интерес, както и с оглед подобряване на инвестиционния климат в 

община Минерални бани са:  

1.Проект с наименование ,,Ремонт на канализационни клонове в с. Ангел войвода и 

с. Минерални бани, община Минерални бани”. Възложител-  Кмет на Община 

Минерални бани, Административен адрес: с. Минерални бани, бул. Васил Левски № 

3, Тел: 03722 2020. Местоположение и териториален обхват :Територията на 

община Минерални бани. Обект на поръчката е строителство. Стойност на 

поръчката- 820 895,28лв. Ремонтните работи в с. Минерални бани включват 

полагане на гофрирани тръби, почистване и отпушване на затлачени шахти, направа 
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на улична ревизионна шахта, направа на оттоци и включването им в канала. 

Ремонтните работи в с. Ангел войвода включват полагане на гофрирани тръби, 

направа на сградно водопроводно отклонение. 

2. Проект с наименование ,,Ремонт на улична мрежа на територията на община 

Минерални бани”. Ремонтни работи на асфалтови настилки – изрязване на 

асфалтовата настилка, ръчно изкъртване, почистване на асфалтови отпадъци и 

натоварване и извозване на депо, доставка и полагане на битумен разлив, 

изкърпване с плътна асфалтова смес – 4-8 см., ръчно оформяне, полагане и 

уплътняване (валиране). Обект на поръчката е строителство. Предвижда се ремонт 

на улична мрежа на територията на селата Татарево, Боян Ботево, Брястово, Винево, 

Сърница, Ангел войвода, община минерални бани. Стойност на поръчката- 

39 350,00лв. 

3. Проект с наименование „Ремонт на горски пътища на територията на община 

Минерални бани”. Предвижда се да бъдат ремонтирани горски пътища, намиращи 

се в землищата на с. Сърница и с. Брястово, община Минерални бани, отдели 185, 

186, 187, 189, 190, 196 и 198. Към настоящия момент пътищата са съществуващи, но 

не са ремонтирани отдавна и в следствие на зимните сезони и преминаващите 

тежкотоварни камиони настилката е компрометирана и износена, превозните 

средства боксуват в образуваните коловози. Пътищата се нуждаят от обработка с 

несортиран камък. В обема на поръчката се включва почистване на падналите 

дървета, скали, камъни и земни маси. Предвижда се насипване, изкопаване, 

изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесените проходими участъци от 

пътищата. Обект на поръчката е строителство. Стойност на поръчката-48 000. 00лв. 

4. Проект с наименование„Ремонт и възстановяване на водостоци на територията на 

община Минерални бани“. Обхват на обществената поръчка - описание в 

изпълнение на Договора за строителство се предвижда Изпълнителят по Договора 

да извърши следните дейности: - Законосъобразно, качествено и срочно започване, 

изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни 

продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за 

изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, 

съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и 

Договора за изпълнението на обществената поръчка; - Получаване на всички 

необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата 

работа, съгласно българското законодателство; - Отстраняване на всички 

констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок; - Изпълнение на 

административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба. 3.3 
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Местоположение и териториален обхват Територията на Община Минерални бани – 

с. Сираково, с. Боян Ботево и с. Сърница. Обект на поръчката е строителство. 

Стойност на поръчката-105 000. 00лв. 

5. Проект с наименование „Ремонтно възстановителни работи по пътища и улици в 

община Минерални бани, област Хасково”. Обект на поръчката е строителство. 

Стойност на поръчката-179 502. 58лв. Партида в  регистър по обществени поръчки 

00514.  

6. Проект с наименование „Ремонт на горски пътища на територията на община 

Минерални бани, област Хасково”. Обект на поръчката е строителство. Стойност на 

поръчката-50 000.00 лв.Описание на поръчката- извършване на различни видове 

СМР при изграждане на нови горски пътища. 

7.Проект с наименование „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор) на обект „Благоустрояване на ул. „Оборище”, с. Минерални бани”; Предмет 

на обществената поръчка е: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор) на обект „Благоустрояване на ул. „Оборище”, с. Минерални бани”; 

Местоположение и териториален обхват Улица „Оборище“, с. Минерални бани. 

Обект на поръчката е строителство. Стойност на поръчката-222 140.00лв. 

8.Проект с наименование „Благоустрояване на ул. „Любен Каравелов”, с. 

Минерални бани. Предметът на настоящата обществена поръчка е: 

„Благоустрояване на ул. „Любен Каравелов”, с. Минерални бани; Обхват на 

обществената поръчка - описание в изпълнение на Договора за строителство се 

предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности: - 

Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на 

строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, 

работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на 

строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните 

проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) 3 и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни 

документи и Договора за изпълнението; - Своевременно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, 

ал. 2, т. 3 от ЗУТ; - Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите 

участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, 

заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, 

съставени по време на строителството, и друга техническа документация по 

изпълнението на строежа; - Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 

175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в 

необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от 
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чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър - Проби и изпитвания при 

завършване на строителните и монтажните работи, където е необходимо; - 

Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок; - 

Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок. - Изпълнение на 

административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба. 3.3 

Местоположение и териториален обхват Улица „Любен Каравелов“, с. Минерални 

бани. Обект на поръчката е строителство. Стойност на поръчката-269 000.00лв. 

9. Проект с наименование „Разширение на канализационна мрежа за дъждовни води 

в с. Минерални бани и с. Караманци и ремонт и възстановяване на водостоци на 

територията на община Минерални бани”. Предметът на настоящата обществена 

поръчка е: Разширение на канализационна мрежа за дъждовни води в с. Минерални 

бани и с. Караманци и ремонт и възстановяване на водостоци на територията на 

община Минерални бани. Обект на поръчката е строителство. Стойност на 

поръчката-260 000.00лв.  

10.Проект с наименование „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор) на обект „Благоустрояване на ул. „Банска”, с. Минерални бани”.Предметът 

на настоящата обществена поръчка е: Инженеринг (проектиране, строителство и 

авторски надзор) на обект „Благоустрояване на ул. „Банска”, с. Минерални бани”; 

Минерални бани. Обект на поръчката е строителство. Стойност на поръчката-270 

000.00лв.  

Обжалваните процедури пред КЗК, касаещи обявени и проведени обществени 

поръчки в областта на строителството в Община Минерални бани за период от 2017г. 

до 2019г. са следните:  

 Производство № КЗК/77/2018  

 Дата на образуване: 19.01.2018 г. 

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП 

 Текущ статус: обединено 

 Правно основание: - 

 Инициатор(и): "ПСОВ МБ 2017" ДЗЗД 

 Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 

 Обединена с производство: КЗК/58/2018 

 Описание: с КЗК-58/18 - Жалба - "ПСОВ МБ 2017" ДЗЗД с/у Решение З-
511/22.12.2017 на община Минерални бани;„Изграждане на довеждащ колектор и 

ПСОВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до съществуваща 
канализация на с. Боян Ботево, община Минерални бани” 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl05$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl05$lnkDossUnionNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22Dossier.aspx?DossID=300052336%22,%20false,%20true))
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В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № 

КЗК-58/12.01.2018 г., във връзка с жалба вх. № 13/02.01.2018 г., подадена от 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД срещу Решение № З-511/22.12.2017 на кмета на община 

Минерални бани за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Изграждане на довеждащ колектор и ПОСВ в с. Боян 

Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до съществуваща канализация на с. 

Боян Ботево, община Минерални бани, открита с Решение № З-408/05.10.2018 г. на 

община Минерални бани“. В Комисията за защита на конкуренцията е образувано 

производство по преписка № КЗК-77/19.01.2018 г., във връзка с жалба вх. № 

15/02.01.2018 г., подадена от „ПСОВ МБ 2017“ ДЗЗД срещу Решение № З-

511/22.12.2017 на кмета на община Минерални бани за класиране на участниците и 

обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на довеждащ 

колектор и ПОСВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до 

съществуваща канализация на с. 1 Боян Ботево, община Минерални бани, открита с 

Решение № З-408/05.10.2018 г. на община Минерални бани“. Двете горепосочени 

преписки са обединени за съвместно разглеждане с Протоколно определение № 215 от 

15.02.2018 г. на КЗК, като новата преписка се води под № КЗК-58/77/2018 г. С Решение 

№ 274/08.03.2018 г., постановено по преписка № 58/77/2018 г. на основание чл. 215, ал. 

2, т. 3 и ал. 3 от ЗОП, както и чл. 217, ал. 1 от ЗОП, Комисия за защита на 

конкуренцията РЕШИ: 1. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение З-

511/22.12.2017 г. на кмета на община Минерални бани за класиране на участниците и 

обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на довеждащ 

колектор и ПОСВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до 

съществуваща канализация на с. Боян Ботево, община Минерални бани, открита с 

Решение № З408/05.10.2018 г. на община Минерални бани“. 2. ВРЪЩА преписката на 

кмета на община Минерални бани за продължаване на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка от последно законосъобразно действие съгласно мотивите на 

настоящото решение. 

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД: Първо, в жалбата се 

съдържат подробни съображения срещу действия и бездействия на възложителя. 

Посочва се, че съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП 

всички решения на възложителя, в това число решенията за избор на изпълнител, 

заедно с протоколите от работата на комисията, се публикуват в електронна преписка 

на поръчката и профила на купувача, като изискването на  законодателя е това да се 

случи в рамките на един и същи ден. Жалбоподателят твърди, че възложителят не е 

публикувал в профила на купувача протоколите от работата на комисията. Посочва, че 
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линк към тези документи е бил създаден на 22.12.2017 г., но тяхното съдържание не е 

било достъпно до следобедните часове на 28.12.2017 г. Според жалбоподателя 

забавянето в оповестяването на съдържанието на протоколите от работата на комисията 

го е лишило от възможността да организира и реализира навременно гарантираното от 

ЗОП право на защита в предвидените за това срокове. Второ, жалбоподателят сочи, че 

решението за класиране на възложителя не съдържа ясни и конкретни мотиви за 

отстраняването на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД. Възложителят се е ограничил 

единствено до вписването на правното основание за отстраняването на участника и 

препратка към мотиви, съдържащи се в протокола, отразяващ работата на комисията. 

Според жалбоподателя този метод на мотивиране на акта е незаконосъобразен. 

Жалбоподателят посочва още, че нито в протоколите на комисията, нито в решението 

на възложителя е вписано изрично, ясно и коректно какви са конкретните предложения 

на участниците и по какъв начин всяко едно предложение съответства или не 

съответства на изискванията на документацията за участие в процедурата. Твърди, че 

комисията е извела бланкетни и формални заключения, че техническото предложение 

на жалбоподателя не отговаря на поставените изисквания, като не е конкретизирала и 

посочила защо предложението не отговаря на поставените изисквания. 

В жалбата си „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД е възпроизвел цялото техническо 

предложение, като правейки сравнителен анализ на съдържанието на протокола и 

съдържанието на техническото си предложение, твърди, че мотивите на комисията, 

отразени в протокола, са необективни и неистински. По-конкретно, жалбоподателят 

възразява срещу констатацията, че технологичната последователност на изпълнение на 

СМР не е описана в предложението за изпълнение на поръчката. Твърди, че 

предложението му е в съответствие с техническата спецификация и цитира конкретните 

страници от техническото предложение, където се съдържа изискуемата информация, а 

именно стр. 000007, 0000016, 0000020-27, 0000029-42, 0000043-136. След като 

възпроизвежда изцяло съдържанието на предложението си, касаещо техническата 

последователност на изпълнението на СМР, жалбоподателят обобщава, че в тази си 

част офертата му напълно отговаря на изискванията на възложителя. На следващо 

място, жалбоподателят възразява срещу констатациите на комисията, касаещи 

организацията на строителната площадка. Жалбоподателят не е съгласен, че 

представеният от него анализ в офертата не дава информация относно разглежданите 

обстоятелства, както и какви затруднения могат да предизвикат в планираната 

организация на строителната площадка и по какъв начин участникът предвижда да 

предотврати затрудненията в организацията на строителната площадка, респективно да 

ги преодолее, в случай че се проявят. Жалбоподателят посочва, че цитираните 
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твърдения на възложителя са неаргументирани, защото не са съпроводени с наличие на 

сравнителен анализ на база на поставените изисквания в документацията, което води до 

неговата необективност. Жалбоподателят отново цитира конкретните страници от 

техническо си предложение – 000139-000158, 000159-000175, където може да се 

провери съдържанието на техническото му предложение. Трето, жалбоподателят не 

споделя мотивите на комисията за представения от него график за изпълнение на 

строителството. Твърди, че е изготвил график, който е структуриран въз основа на 

използването на специализиран програмен продукт MS PROJECT 201. Отново са 

посочени страниците от техническото предложение, но които се съдържа релевантната 

информация. Посочва, че в предложението му се съдържа  технологична 

последователност на изпълнението на СМР, така че е напълно възможно да се прецени 

доколко предложеният график представя изпълнението в съответствие с офертата на 

участника. Жалбоподателят възразява и срещу мотивите на комисията, касаещи 

предложената от него диаграма на работната сила. Не е съгласен със становището на 

комисията, че не е представил ресурсно обезпечение на дейностите, като твърди, че 

всички определени ресурси са описани подробно и напълно прегледно в техническото 

му предложение. Според жалбоподателя всичко изложено води до извод за липса на 

прозрачност в работата на комисията, което води до невъзможност да се прецени дали 

помощният орган е действал законосъобразно. 

 СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА „ПСОВ МБ 2017“ ДЗЗД 

На първо място, в жалбата се съдържат подробни съображения срещу действия и 

бездействия на възложителя. Посочва се, че съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП във връзка с 

чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП всички решения на възложителя, в това число решенията за 

избор на изпълнител, заедно с протоколите от работата на комисията, се публикуват в 

електронна преписка на поръчката и профила на купувача, като изискването на 

законодателя е това да се случи в рамките на един и същи ден. Жалбоподателят твърди, 

че възложителят не е публикувал в профила на купувача протоколите от работата на 

комисията. Посочва, че линк към тези документи е бил създаден на 22.12.2017 г., но 

тяхното съдържание не е било достъпно до следобедните часове на 28.12.2017 г. 

Според жалбоподателя забавянето в оповестяването на съдържанието на протоколите 

от работата на комисията е лишило жалбоподателя от възможността да организира и 

реализира навременно гарантираното от ЗОП право на защита в предвидените за това 

срокове. На следващо място, в жалбата се твърди, че решението за класиране е 

немотивирано, доколкото никъде в акта не стават ясни по категоричен начин 

аргументите на възложителя за избор на изпълнител на обществената поръчка. 
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Жалбоподателят твърди още, че класираният на първо място участник не е покрил 

изискванията на документацията, като са били налице предпоставки за отстраняване му 

от процедурата. Твърди, че за „КЛАСИКО ПРОЕКТ“ ЕООД са налице публични 

задължения и/или не са представени от страна на участника доказателства, че е 

предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност. Възложителят не е 

оповестил каквато и да е информация в уверение на обратното и не се е позовал на 

предвиденото изискване по т. 10.3 от Документацията. На следващо място, в жалбата се 

твърди, че класираният на първо място участник не отговаря на минималните 

изисквания за годност, правоспособност за упражняване на професионална дейност – 

вписване в ЦПРС по т. 12 от документацията за участие, не отговаря на минималните 

изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 13 от документацията, не 

отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности по 

т. 14 от документацията за участие. На последно място, в жалбата се твърди, че 

съгласно изискванията на методиката за оценка на участниците „ПСОВ МБ 2017“ ДЗЗД 

е следвало да бъда класира на първо място, а не на второ място, предвид направените 

оферти на участниците. Жалбоподателят посочва, че оценките на възложителя са 

субективни и не отразяват напълно реално покриване на изискванията му, включително 

по отношение на това кое предложение е най-изгодно и приемливо с оглед качеството, 

цената и срока за реализиране на обекта по заложените критерии и минимални 

изисквания. Твърди, че 3 от решението не е видно по какъв начин е приложена 

методиката, за да се изведе взаимовръзката между нея и класирането на участниците, 

така както е посочено в т. І от същото. 

Производство № КЗК/629/2019  

 Дата на образуване: 23.07.2019 г. 

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45 

 Текущ статус: приключено производство 

 Правно основание: - 

 Инициатор(и): "ВДХ" АД 

 Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 

 Описание: Жалба - "ВДХ" АД с/у Решение № З-271/05.07.2019 на община 

Минерални бани;„Реконструкция и доизграждане на част от магистрален 
водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от 
него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на 
част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област 
Хасково“ 
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Р Е Ш Е Н И Е № 1059 София, 03.10.2019 г. 

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № 

КЗК-629/23.07.2019 г. във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-1422/18.07.2019 г. от 

страна на „ВДХ“ АД срещу Решение № З-271/05.07.2019 г. на кмета на община 

Минерални бани за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален 

водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него 

към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от 

напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково“, 

открита с Решение № З-134/03.04.2019 г. на възложителя. 

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА Жалбоподателят твърди, че комисията на възложителя не е 

изпълнила предвиденото в чл. 55, ал. 7 от ППЗОП задължение да разгледа 

предвидените в чл. 39, ал.2 от ППЗОП документи, като провери тяхното съдържание и 

установи съответствието на участниците с основните критерии за професионална 

компетентност на участниците и наличието на доказване за покриването на 

минималните критерии за подбор, заложени като изискване от възложителя в тръжната 

документация. Според 1 жалбоподателя липсата на данни за тези действия от страна на 

комисията в протокола по чл. 55, ал. 7 от ЗОП нарушава основните принципи на ЗОП и 

по-конкретно чл. 2, т. 4, ЗОП, според който, за да е законосъобразна една процедура тя 

следва да е прозрачна и публична. Протоколът по чл. 55, ал.7 от ППЗОП, съставен от 

комисията е изключително неясен и неизчерпателен. За участниците не става ясно 

класираният на първо място участник / и единственият неотстранен/ отговаря ли на 

заложените от възложителя минимални критерии. Жалбоподателят счита, че с оглед 

горепосоченото ДЗЗД „Минерални бани 2019“ не отговаря на изискванията на 

възложителя. Счита, че процедурата за възлагане на обществената поръчка е изцяло 

опорочена, като всички документи, които не са разгледани в доклада по чл. 55, ал. 7 от 

ППЗОП могат да бъдат приети за допълнително представени или добавени от страните 

в производството, което незаконосъобразно и нарушава правата както на участниците в 

процедурата, така и на обществото. Жалбоподателят счита, че помощният орган на 

възложителя не е изпълнил императивно изискване по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, което е 

довело до незаконосъобразни изводи относно покриването или непокриването на 

изискванията за допустимост от страна на участниците и допускането на такива, които 

не отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Жалбоподателят счита, че 

решението на възложителя е немотивирано, доколкото преценката на комисията не е 

обективирана чрез излагане на фактически и правни основания за извършената оценка. 
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Жалбоподателят оспорва собственото си отстраняване от процедурата. Твърди, че 

комисията неправомерно е отстранила предложението на „ВДХ“АД на основание чл. 

107, т. 2, буква а) от ЗОП, като е посочила доводи за непълнота на Техническото 

предложение на „ВДХ“АД, каквито възложителят не е изисквал да бъдат разработени и 

за несъответствие на предложения график с липсващи в тръжните документа 

изисквания, въз основа на които е констатирала несъществуващо в конкретния случай 

противоречие с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Представените от комисията в Протокол № 2 от 22.05.2019г. и Доклад по чл.103, ал. 3 

от ЗОП от 01.07.2019г. доводи за отстраняване на предложението на „ВДХ“АД са в 

противоречие с посочените в тръжните документи изисквания към обхвата и 

съдържанието на техническото предложение на участниците. По отношение наличието 

и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за технология, 

технологична последователност и продължителност на изпълнението“, жалбоподателят 

счита, че посочените от комисията пороци на предложението на жалбоподателя са 

неоснователни и нямат отношение с изискванията на възложителя. Жалбоподателят 

изтъква, че в приложения линеен график са представени окрупнени части от позициите 

по КС с цел по-ясно изобразяване на технологичния подход, за които е приложена 

таблица за изобразяване на метода, по който са определени обемите и групирани 

позициите и които не противоречат на изискванията на възложителя за представяне на 

графика. Жалбоподателят оспорва като неправилна следната констатацията на 

комисията: „Представена е таблица, в която са показани продължителност и 

обвързаност на работите с предходни и последващи СМР. Работите в таблицата не са 

представени по участъци на тръбопровода и съоръжения, а са окрупнени по видове 

работи общо за съответния етап (за Етап 2, за Етап 3, за Етап 4) и по видове работи 

общо за всички етапи 5, 6, 7, 8 и 9. В таблицата е направена препратка към 

допълнително приложени таблици, от които става ясно единствено какво е сумарното 

количество на даден вид СМР общо за даден етап (за Етап 2, за Етап 3, за Етап 4) въз 

основа на количествата от 2 съответния вид СМР за отделяйте участъци от 

тръбопроводите и съоръженията, включени в съответния етап, и сумарното количество 

на даден вид СМР общо за всички етапи 5, 6, 7, 8 и 9 въз основа на количествата от 

съответния вид СМР за отделяйте участъци от тръбопроводите и съоръженията, 

включени в етапите“. Жалбоподателят твърди, че възложителят няма конкретни 

изискваният за начина и формата, в които участниците да представят графиците си, 

като е посочил единствено изискването да „онагледява хода на строителството, като 

дава представа за сроковете на строителството на обекта като цяло и на отделяйте 

етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността 

на изпълнение и ресурсното обезпечаване на строително - монтажните работи“ и да 
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съответства на останалите части на предложението. Жалбоподателят твърди, че в 

предложението си на стр. 14 (индивидуална номерация на документа „Предложение за 

изпълнение на поръчката“) до стр. 139 е представена технология на изпълнението на 

СМР за обекта с описана технологичната последователност на процесите за всеки вид 

СМР с мерките за контрол и проверка на качеството. В приложената таблица в на стр. 

139-151 т. 2.1.3 Срокове за изпълнение на всички строително-монтажните работи - 

предмет на поръчката, в табличен вид са представени описани сроковете за изпълнение 

на отделните етапи и СМР за обекта в пълно съответствие с приложения график. В 

таблицата също така са описани създадения модел на обвързване на отделните СМР и 

задаване на начало, край и последователност на изпълнението във връзките, което 

определя представената в линейния график в графичен вид последователност на 

изпълнението. Жалбоподателят твърди, че възложителят не е заложил в тръжните 

документи изискване относно вида, в който изисква да се представи описанието на 

технологията, технологичната последователност и сроковете и не е дал разяснения в 

документацията относно обхвата, съдържанието, изчерпателността и други критерии, 

по които да се прецени пълнотата на предложението. Жалбоподателят оспорва следната 

констатация на помощния орган на възложителя: „Както таблиците, така и 

представеното описание не дават представа за технологичната последователност и 

продължителността на изпълнение на отделните строително-монтажни работи, 

включени в предмета на поръчката. Еднозначно може да бъде определена единствено 

продължителността на всеки от етапите 2, 3 и 4. За някои строително-монтажни работи, 

като част от технологията на изпълнение, участникът е описал последователност на 

строителните процеси, формиращи съответния вид работа. Представеното описание 

изяснява обхвата и същността на конкретния вид работа, но също не дава представа за 

технологичната последователност на изпълнение на работите на строежа. По същество, 

независимо от наименованието на раздела и подраздела, включен в него, участникът не 

е описал технологичната последователност на изпълнение, която предвижда, и не е 

предложил срокове за изпълнение на строителномонтажните работи - предмет на 

поръчката. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и 

съдържанието на първия изискуем елемент „Предложение за технология, технологична 

последователност и продължителност на изпълнението“ предложението за изпълнение 

на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя.“ В жалбата се 

твърди, че цитираната констатация е в противоречие с изискванията на възложителя, 

тъй като видно от представената от жалбоподателя обосновка са налични всички 

изискуеми части на този елемент: предложена е технология за изпълнение на 

строителството, предложено е описание на технологичната последователност на 

изпълнение, предложени са срокове за изпълнение на всички строително-монтажни 
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работи. Предложената технология за изпълнение е съобразена с 3 действащите 

технически норми и стандарти, с изискванията на възложителя и с характеристиките и 

особеностите на строежа, предмет на поръчката, комисията не е констатирала да има 

несъответствия по тази част. По отношение на втория задължителен елемент на 

предложението жалбоподателят счита, че комисията отново няма основание да не 

приеме представената разработка, тъй като предложението напълно отговаря на 

изискванията на възложителя. Доводите на комисията са необосновани и противоречат 

на изискванията, заложени в тръжните документа. Според жалбоподателя единствените 

забележки на комисията по повод представената от „ВДХ“ АД разработка касаят 

частта, свързана с анализиране на обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната площадка, представят частно 

мнение, като не отчитат виждането на „ВДХ“АД за анализирани и изведени от 

практиката на жалбоподателя основни рискове и затруднения, за които той е счел, че за 

този обект са с най-голяма тежест върху строителния процес и предложената 

организация. Жалбоподателят посочва, че в изискванията на тръжните документа 

възложителят не е посочил конкретни указания в каква сфера и аспекти изисква да са 

разработени мерките, което води до логичния извод, че направената констатация на 

комисията е въз основа на индивидуално мнение на експерти, незапознати с 

възведените системи за управление на качеството и разработените процедури и 

организационни планове във „ВДХ“АД и извадено от контекста на представената от 

жалбоподателя обща програма за изпълнението на обекта, от където е видно 

обстойното запознаване със спецификите на проекта и обекта като едно цяло, 

технологията и организацията на изпълнението и структурирането на процеса по 

изпълнение на договора с въведените нива на контрол и мониторинг. Жалбоподателят 

оспорва следната констатация на помощния орган на възложителя: „Описани са мерки 

за недопускане на повреда на частно и общинско имущество. Както е отбелязал и 

самият участник, разгледаните рисковете са свързани със срока за изпълнение и с 

имуществени вреди, но не е изяснено какви затруднения ще предизвикат в планираната 

организация на строителната площадка. Освен това, всички разгледани рискове са от 

общ характер и могат да се проявят на всеки строеж, независимо от неговите 

специфични характеристики. Независимо от наименованието на подраздела, 

участникът не е разгледал обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения на 

конкретния строеж- предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и 

особености.“ В жалбата се изтъква, че при извеждане на тази констатация комисията не 

е отчела виждането на „ВДХ“ АД за евентуални обстоятелства, които могат да 

предизвикат затруднения при неговата организация на строителната площадка. 

Жалбоподателят счита, че комисията е следвало да съобрази, че възложителят е дал 
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възможност на участниците сами да определят обстоятелствата, които биха 

предизвикали затруднения в тяхната организация. Жалбоподателят също така не е 

съгласен, с констатацията, че предложените обстоятелства са „от общ характер и могат 

да се проявят на всеки строеж, независимо от неговите специфични характеристики“. 

Жалбоподателят счита, че комисията не е посочила доводи, които да доказват това, 

както и че разгледаните обстоятелства не са приложими за конкретния обект. 

Жалбоподателят счита също, че комисията не е отчела, че в предложение са разгледани 

обстоятелствата, които ще затруднят участника при неговата организация на 

площадката, конкретно и изчерпателно. Жалбоподателят счита, че конкретния обект е 

разгледал всички аспекти, които е счел, че имат тежест и влияние върху организацията 

и представляват риск за изпълнението на задълженията за обекта. Жалбоподателят 

изтъква, че при направения анализ е посочил конкретните 4 експерти, ангажирани с 

управлението на обекта, които ще отговарят за управлението на анализираните 

обстоятелства и предложените мерки за въздействие и управление на последиците. 

Комисията също така не е отчела, че в т. 3.2 „Осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд“ и т. 3.3 „Опазване на околната среда и пожарна безопасност на 

обектите“ и т.3.6 „Приемане на изпълнените СМР и предаване на възложителя“ също са 

анализирани и представени обстоятелства, които могат да затруднят организацията на 

строителната площадка, свързани с конкретните сфери аспекти на строителния процес 

и организация за изпълнение. Жалбоподателят счита, че предложението на „ВДХ“АД 

покрива всички заложени в документацията критерии по този елемент и комисията 

неправомерно е преценила, че предложението не отговаря на изискванията на 

възложителя. Посочва, че в предложението е разгледано описание на организация на 

строителната площадка – стр. 152 – 179; анализ на обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения – стр. 179 – 264. Комисията не е изтъкнала конкретни доводи 

защо тези мерки не може да са приложими към настоящата поръчка или са 

общовалидни, поради което жалбоподателят не е съгласен, че тези мерки са 

общовалидни, а не конкретни. По отношение на третия задължителен елемент 

„Предложение за План за управление на околната среда и контрол на социалното 

напрежение“ жалбоподателят счита, че комисията отново неправилно е констатирала, 

че предложението на „ВДХ“АД по този елемент не отговаря. В анализа на комисията 

относно предложението на жалбоподателя не е констатиран липсващ елемент от 

изброените от възложителя. Комисията също така е пренебрегнала заложените в 

тръжните документа изисквания, в които няма дефиниция за подробност, 

изчерпателност и обхват на предложението на участниците е неправилна оценката на 

комисията за неразработени част от представения план за управление на околната среда 

и контрол на социалното напрежение. Жалбоподателят счита, че представените от него 
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елементи и мерки са изчерпателни и покриват всички аспекта на изпълнение на 

строителството. Възложителят не е посочил критерии за пълнота и съдържание на 

изискваните разработки от участниците, от което следва, че комисията няма основание 

да поставя такъв критерий и да оценява предложенията на участниците по него. 

Отделно от това от участниците се изисква да представят план за управление на 

околната среда, като за плана няма посочени какви са критериите за изчерпателност и 

съдържание. В допълнение на това възложителят е изискал в предложенията „да се 

обърне внимание на всяко от следните обстоятелства:... но отново не е посочил 

критерий за съдържание, обхват и начин, по който да се представят предложенията на 

участниците. По тази причина жалбоподателят счита, че комисията няма никакво 

основание да оценява пълнота, съдържание и изчерпателност на задължителните 

елементи на предложението, при условие, че възложителят не е задал критерии и не 

изисква оценка на пълнота на техническото предложение на участниците, което 

впоследствие да повлияе на оценката за избор на изпълнител. Избраният вариант за 

оценяване на предложенията за конкретния обект е най-ниска предложена от 

участниците цена и комисията няма никакво основание да прилага друг подход за 

оценяване на предложенията и да добавя несъществуващи в тръжните документи 

изисквания към предложението на „ВДХ“ АД, като добавя критерии, които са 

неприложими към настоящата методика за оценка. Освен това комисията си е 

позволила да приложи частно тълкувание на конкретни записи от изискванията на 

възложителя, които също е посочила като основания за несъответствие на 

предложението на „ВДХ“АД и вследствие недопускане на офертата ни до класиране. 5 

Жалбоподателят изтъква, че идентифицираното от комисията несъответствие на 

предложението с предмета на поръчката, а именно: „Подмяна на светлинните 

източници ще се извършва в светлата част на деня“ се отнася за конкретния обект и е 

част от предложението за намаляване на ефекта от прекъсване на комунална услуга 

електроснабдяване и предложени мерки за намаляване на въздействието върху 

населението. По отношение обстоятелството „Опазване и възстановяване на нарушени 

зелени терени“, жалбоподателят посочва, че комисията е констатирала, че липсва 

описание на предложени дейности, свързани с възстановяване на нарушени зелени 

терени в резултат от изпълненото строителство предвид неговите особености. В 

предложения План за опазване на околната среда се задават основните направления, 

въз основа на които се прилагат мерките са посочени такива мерки в табличен вид, ред. 

5. Растителност. Жалбоподателят твърди още, че в частта от предложението на „ВДХ“ 

АД - „Подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, 

оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци 

и излишни земни маси“ е представен подходът за третиране на получените по време на 
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изпълнението отпадъци, включително на строителните. Съгласно условията на 

настоящата поръчка комисията няма основание да изисква и да оценява пълнота и 

изчерпателност на предложенията, както и да определя предложението като 

неотговарящо, при условие че не е констатирала несъответствие или противоречие с 

тръжните условия за проекта. Жалбоподателят оспорва следната констатация на 

комисията: „Участникът е описал единствено организацията на доставки и не е описал 

какви строителни продукта следва да осигури за изпълнението на строежа.“ 

Жалбоподателят изтъква, че в тръжните условия възложителят е посочил, че изисква от 

участника следното: „Следва да се опише ресурсно обезпечаване с работна сила 

(работници), механизация (строителни машини и автотранспортни средства) и 

строителни продукти на изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на 

поръчката, да се предложи План за осигуряване и организация на ресурсите“. 

Жалбоподателят твърди, че в изискванията на възложителя няма посочено изискване 

към участниците да посочват конкретно какви строителни продукти ще влагат в обекта, 

следователно това не е основание предложението на „ВДХ“АД да бъде отстранено от 

процедурата. Жалбоподателят изтъква още, че в предложението му е представили 

подхода за доставка на необходимите за изпълнение материали, методите за поръчка, 

транспорт, товаро-разтоварни дейности, складиране, проверка на качеството и 

съответствието и организационна схема на доставките с отговорните лица. В жалбата 

се посочва, че е представено виждането на жалбоподателя за план за осигуряване и 

организация на ресурсите, за който комисията не е констатирала противоречие с 

изискванията на тръжните документа. Жалбоподателят сочи, че в предложението си е 

посочил ясно по какъв начин ще се осъществява заявяването и доставянето на 

материалите на обекта за изпълнението на отделяйте СМР и как ще се организира 

доставката им във времето. Жалбоподателят счита, че по този елемент комисията няма 

абсолютно никакво основание да санкционира предложението на „ВДХ“АД относно 

детайли, конкретни специфики, обхват и пълнота, за които в тръжните документа няма 

специфицирани конкретни изисквания и указания от възложителя. Жалбоподателят 

прави извод, че по отношение на четвърти елемент „Предложение за ресурсно 

обезпечаване и организационна схема“ предложението за изпълнение на поръчката на 

„ВДХ“ АД отговаря на изискванията на възложителя. Жалбоподателят изтъква, че по 

отношение на наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент 

„Предложение за мерки за осигуряване на качеството“, 6 констатираните от комисията 

недостатъци на предложението на „ВДХ“АД не са приложими спрямо заложените в 

тръжните документа изисквания на възложителя, тъй като представляват надграждащи 

спрямо изисквани от възложителя елементи, каквито изисквания в процедурата няма. В 

документацията е посочено, че от участниците се изисква да представят за този елемент 
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от предложението разработки за идентифицираните от възложителя мерки за качество в 

следните направления: резултатите, които се очакват от прилагането на конкретната 

мярка, систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, действия по контрол на 

изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и действия в 

случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка, като 

за предложението се изисква „да осигурява навременна и качествена реализация на 

отделните строително - монтажни работи, и постигането на реални резултати по 

отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата 

на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ 

характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение 

на нейния обхват и специфични особености“. Жалбоподателят излага, че в 

констатацията на комисията не е посочено да има липсващ елемент от изискваните от 

възложителя елементи. Според жалбоподателя посочените аргументи в оценката на 

комисията са свързани с пълнота и изчерпателност, за които в тръжните документа 

няма посочени дефиниции от възложителя какво трябва да включват, следователно не 

могат да бъдат прилагани от комисията като основание за санкциониране на 

предложенията на участниците, още повече че критерият за оценка на участниците е 

най-ниска цена. Жалбоподателят твърди, че в предложението на „ВДХ“ АД е 

представен систематизиран план за идентифицираните от възложителя мерки, 

включително и действията, които ще се предприемат за контрол на изпълнението и при 

отклонение от мярката. В жалбата се изтъква още, че в предложението се припокриват 

част от предложените мерки в т.5 Предложение за Организация на строителната 

площадка, т. 5.2 План за осигуряване и организация на ресурсите и да се представи 

организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, като 

се посочат взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението 

(ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководителя 

на проекта, както и другите членове на ключовия персонал, който ще отговаря за 

изпълнението на поръчката, като се посочат заеманите от тях длъжности, т. 6 

Предложение за Контрол на сроковете за изпълнение. В жалбата се изтъква още, че по 

отношение на предложената от „ВДХ“ АД мярка „Контрол върху технологията на 

изпълнение“ комисията не е отчела, че детайлното описание на технологията на 

изпълнение е представено в т. 2 „Предложение за технология, технологична 

последователност и продължителност на изпълнението“, където детайлно и за всеки 

вид строителна дейност са описани посочените като липсващи от комисията: действия 

по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и 

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната 

мярка. Това, че комисията не е разглеждала предложението на „ВДХ“АД като едно 
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цяло не е основание за определяне на предложението като неотговарящо на тръжните 

условия, още повече че възложителят никъде в своите изисквания не е посочил, че 

изисква информацията за конкретните елементи от предложението да се съдържат само 

в частите от предложението, касаещи идентифицираните основни елементи. В жалбата 

се сочи още, че относно мярката „Контрол върху технологичната последователност“ 

отново комисията е изготвила своята констатация, без да отчете 7 предложението на 

„ВДХ“ АД като едно цяло и пренебрегва, че тези части, които са посочени като 

липсващи, са разработени в т. 6.1.1 Вътрешна организация за осъществяване на 

вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР и 

т. 6.1.2 Конкретни мерки за контрол върху последователността на дейностите и 

задачите. Това, че комисията не е разглеждала предложението на „ВДХ“ АД като едно 

цяло не е основание за определяне на предложението като неотговарящо на тръжните 

условия, още повече че възложителят никъде в своите изисквания не е посочил, че 

изисква информацията за конкретните елементи от предложението да се съдържат само 

в частите от предложението, касаещи идентифицираните основни елементи. В жалбата 

се излага, че по отношение на мярката „Контрол върху пробите и изпитванията на 

изпълненото строителство“ отново комисията не е отчела предложението на „ВДХ“ АД 

като цяло и показва недобро запознаване с текста на предложението, тъй като видно от 

съдържанието на т. 7.4 „Контрол върху пробите и изпитванията на изпълненото 

строителство“ има текстове, указващи действия по контрол на изпълнението на 

представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на 

констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Жалбоподателят 

посочва, че в тръжната документация възложителят не е посочил изисквания за начина 

и вида, по който следва да се представи информацията, касаеща задължителните 

елементи, както и изискване и критерии за пълнота и изчерпателност на 

предложението, от което следва, че недостатъчна пълнота или представяне на 

информация по дадено изискване не отделено в дадена точка или абзац на 

предложението не е основание за дисквалифициране на предложението, тоест 

комисията няма основание да определи предложението на „ВДХ“ АД за неотговарящо 

поради факта, че в разработената мярка няма отделени абзаци или точки с конкретно 

заглавие Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на 

конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка и да пренебрегне факта, че същите действия са 

налични в предложението на „ВДХ“ АД. Жалбоподателят твърди, че за „Действия по 

контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка“ в 

предложението на „ВДХ“ АД са предложена „Осъществяване на контрол при приемане 

на СМР“; „Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация“, 
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които се отнасят за контрол по време на текущото изпълнение. В т. 7.4.2 „Провеждане 

на тестове, единични проби и изпитания“ са описани конкретните действия за 

изпълнение на пробите и изпитанията за конкретния обект, както е посочена и 

Процедура за изпълнението на изпитанията и тестовете. Жалбоподателят изтъква още, 

че за Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на 

конкретната мярка в предложението на „ВДХ“АД е посочено, че „Изпълнителят, 

съгласно условията на договора, ще отстрани всички констатирани при изпитванията 

дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативният акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството), освен тези, за които 

лицата, представляващи участниците в строителния процес и подписващи документите 

за приемане, се съгласят, че могат да се отстранят след приемането на строежа.“ 

Жалбоподателят изтъква, че няма други действия, освен коригиране на недостатъците 

на тестваните елементи от обекта, така че всички проби и изпитани да бъдат в 

допустимите стойности на установените в нормите нормативни изисквания за допуски 

и нива. Жалбоподателят посочва още, че при 8 разглеждане на изпълняваните проби по 

вид в предложението му също са посочени конкретни дейности за корекция при 

отклонение от изпълнението, като например при описание на подхода при изпълнение 

на „Проби и изпитания на водопровод“ е посочено действието „При поява на 

недопустими промени в състоянието на леглото в част от тръбопровода и/или на течове 

предварителното изпитване се прекратява, налягането в изпитвания участък се 

изравнява с атмосферното налягане и дефектите се отстраняват“, за „Проби и 

изпитания при бетоновите работа“ е посочено, че „При съмнения в качеството на 

положения бетон ще се изпратят проби за контрол в акредитираната от БСА 

лаборатория, като при неприемливи резултати същият ще се демонтира и излее отново 

за сметка на изпълнителя.“ Жалбоподателят изтъква още, че отделно в частта с 

описание на технологията за изпълнение на отделните видове СМР и там също има 

представени указания относно пробите и допуските, които са валидни за изпълнение на 

обекта. Жалбоподателят посочва, че по отношение наличието и съдържанието на 

седмия задължителен елемент „График за изпълнение на строителството“ от 

Предложението за изпълнение на поръчката, комисията необосновани и неправомерно 

е определила предложението на „ВДХ“ АД за неотговарящо на условията на търга, като 

не е отчела факта, че възложителят няма конкретни изисквания за начина и формата, в 

които участниците представят графиците си, като е посочил единствено изискването да 

„онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на 

строителството на обекта като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното 
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обезпечаване на строително - монтажните работа“ и да съответства на останалите части 

на предложението. Жалбоподателят извежда извод, че констатацията на комисията, че: 

„Участникът е представил График за изпълнение на строителството, който онагледява 

хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството на обекта 

като цяло и на отделните етапи в изпълнението“ е основателна и достатъчна, за да бъде 

приет предложеният график за отговарящ на условията на търга. След като комисията 

не е констатирала несъответствие на графика с тръжната документация, условията на 

проекта и правилната технологична последователност, няма основания комисията да 

определи предложения графика на жалбоподателя за неотговарящ. Абсолютно невярно 

е твърдението на комисията, че „Предвид направеното окрупняване, графикът не дава 

представа за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение 

и ресурсното обезпечаване на строително - монтажните работи“, което е основание на 

комисията да заключи за представения график, че по отношение наличието и 

съдържанието на седмия изискуем елемент „График за изпълнение на строителството“ 

предложението за изпълнение на поръчката на Участника не отговаря на изискванията 

на Възложителя, като видно от графичната част и посочените позиции с изпълнявани 

видове СМР за всеки един етап са изобразени графично последователността на 

изпълняваните СМР, със зададени в програмния продукт, посредством който е изготвен 

графика, връзки, указващи правилната технологична последователност. 

Жалбоподателят също твърди, че видно също от колоната продължителност в дни са 

представени всички срокове за изпълнение, както на отделните СМР, така и по етапи и 

за целия обект. Изтъква още, че ресурсното обезпечение в графика е посочено в колона 

ресурси за всеки вид СМР, предвиден за изпълнение в проекта. В жалбата се твърди, че 

по отношението на оценката на комисията за осмия задължителен елемент „Диаграма 

на работната сила“, констатацията на комисията е, че предложението на „ВДХ“ АД не 

отговаря на представените в тръжните документи изисквания, с основанието, че 

представената диаграма отразява броя на заетите работници в изграждането на строежа 

за всяка седмица, а не за всеки работен ден от 9 седмицата. В изискванията на 

възложителя е изискано да се представи: „Диаграма на работната сила, отразяваща броя 

на заетите работници в изграждането на строежа за всеки работен ден в рамките на 

срока на строителство, като в посочените изисквания не е записано, че диаграмата 

трябва да се представи за всеки работен ден, а само да отразява броя на заетите лица за 

всеки ден. Жалбоподателят отбелязва, че в конкретния случай на изготвяне на 

предложението е използвал специализиран програмен продукт, който при въвеждане на 

всички елементи на графика има възможност да дава детайлни справки по дни, часове, 

десетдневки или в каквато мерна единица за срок желае възложителя. Справките са 

автоматични и не се влияят от зададения мащаб на показване на резултатите. 
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Жалбоподателят твърди, че с използването на специализиран програмен продукт 

автоматично удовлетворява изискванията на възложителя в диаграмата да бъде отразен 

броят работници за всеки работен ден. Жалбоподателят счита, че комисията е 

направила необоснован извод, че представената диаграма не отразява заетите 

работници за всеки работен ден, като не е отчела, че при разработването на графика е 

използван специализиран програмен продукт MS Project, който автоматично 

разпределя въведените ресурси за изпълнени съобразно сроковете в графика отделяй 

СМР и автоматично калкулира необходимите ресурси за всеки работен ден от 

изпълнението на обекта. Програмата дава опция да бъдат изобразявани данните за 

заетите ресурси в различен мащаб, като за конкретния обект е използван мащаб 

седмица, където е указан максималния дневен брой работници през конкретната 

седмица. Избрания мащаб позволява да се проследи интензитета и наситеността на 

обекта с работници. Според жалбоподателя в условията на тръжната документация 

възложителят не е посочил изрично, че изисква диаграмата да бъде представена с 

диаграми и посочени брой работници за всеки ден и да дава записана информация за 

броя работници за всеки работен ден. Представения от жалбоподателя мащаб на 

графиката на диаграмата представя достатъчна информация за нуждите на 

строителството и за планиране на ресурсите и представлява модела, по който се 

осигурява ресурсната обезпеченост на площадката. Относно оценяването на 

изготвеното от „ВДХ“АД предложение жалбоподателят счита, че комисията няма 

никакво основание да определи, че представеното предложение не отговаря на 

изискванията на документацията, като в противоречие с методиката за оценка и 

съдържанието на тръжната документация оценява пълнота, съдържание и 

изчерпателност на този елемент, при условие че възложителят не е задал критерии и не 

изисква оценка на пълнота на техническото предложение на участниците, което 

впоследствие да повлияе на оценката за избор на изпълнител. Избраният вариант за 

оценяване на предложенията за конкретния обект е най-ниска предложена от 

участниците цена и комисията няма никакво основание да прилага друг подход за 

оценяване на предложенията и да добавя несъществуващи в тръжните документа 

изисквания към предложението на „ВДХ“ АД, като добавя критерии, които са 

неприложими към настоящата методика за оценка. Жалбоподателят счита, че 

предложението му изпълнява заложените минимални критерии от възложителя, не 

съдържа несъответствия с действащата нормативна уредба или с изисквания на 

възложителя и не съдържа противоречия или несъответствие между отделни негови 

части, следователно следва да бъде допуснато до оценка по показател цена и съответно 

класирано въз основа на получените точки. На следващо място, в жалбата се твърди, че 

комисията неправомерно е приела, че предложението на ДЗЗД „Минерални бани 2019“ 



 
 

     
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

25 

 

отговаря на критериите на възложителя, като е неглижирала груби пропуски, 

несъответствия и противоречия в отделни части на предложението и с тръжната 

документация и изискванията на 10 възложителя. Според жалбоподателя 

предложението на този участник не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническите спецификации, на действащото законодателство, на 

съществуващите стандарта или технически изисквания. Пропуск на комисията при 

съставяне на оценката за съответствие на предложението с тръжните изисквания са и 

допуснати позовавания и препратки в предложението на ДЗЗД „Минерални бани 2019“ 

към неактуални нормативни актове и стандарти, което противоречи на изискването на 

възложителя предложението да отговаря на действащото законодателство, на 

съществуващите стандарта или технически изисквания. Жалбоподателят също посочва, 

че в предложението на ДЗЗД „Минерални бани 2019“ има очевидни липси в 

съдържанието на описаните всички изисквани от възложителя основни елементи на 

предложението за изпълнение на поръчката. Отделно от това, жалбоподателят твърди, 

че има несъответствия на предложената организация и технология на изпълнение с 

тръжните документи и техническата спецификация. Сочи се, че комисията 

тенденциозно е пренебрегнала липсата на основни съставни части при следните 

елементи: Предложение за технология, технологична последователност и 

продължителност на изпълнението; Предложение за Организация на строителната 

площадка; Предложение за План за управление на околната среда и контрол на 

социалното напрежение; Предложение за Ресурсно обезпечаване и Организационно 

схема; Предложение за Контрол на сроковете за изпълнение и Предложение за Мерки 

за осигуряване на качеството. В жалбата се посочва, че в предложението на ДЗЗД 

„Минерални бани 2019“ е констатирано несъответствие между описаните технологии за 

изпълнение и представения линеен график, като са установени разминавания при 

необходими машини и работна ръка, представени в графика и при описание на 

технологията за изпълнение. Отделно на това в предложението на участника има 

липсващи ресурси, което оказва влияние върху обезпечаването на обекта с 

необходимите ресурси. Жалбоподателят сочи, че в представения от ДЗЗД „Минерални 

бани 2019“ линеен график не са включени всички предвидени за изпълнение дейности, 

от които ясно да може да се заключи, че предложеният срок включва всички 

предвидени по договора и тръжните документи задължения на изпълнителя, които се 

включват в срока за изпълнение. В представения график са налични груби грешки при 

определяне на технологичната последователност на изпълняваните дейности, които 

компрометират качеството и са в противоречие с техническите спецификации за 

обекта. Също така не са отчетени времето за технологичен престой при изпълнение на 

специфични за обекта дейности и не е посочено коректно времето за изпълнение на 
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проби и тестове за обекта. В жалбата се изтъква, че предложената диаграма за 

разпределението на работната ръка не съответства на изготвения график. В 

представеното от ДЗЗД „Минерални бани 2019“ предложение са констатирани липси по 

отношение на съдържанието на основните компонента в разработената записка към 

образеца на Техническото предложение и изискваното съдържание на Линейния 

график. Жалбоподателят счита, че начинът, по който е представена информацията за 

обекта, противоречи на добрите строителни практики и предложената организация за 

изпълнение на обекта. Предложението на ДЗЗД „Минерални бани 2019“ е бланкетно и 

не може да се заключи, че е изготвено за конкретния обект. От предложените решения 

и мерки не може аргументирано да се каже, че участникът е предложил организация на 

строителния процес и технология на изпълнение, които да гарантират изпълнението на 

заложените в проекта дейности с търсеното от възложителя качество при реализиране 

на мерките по критериите за опазване на околната и социалната среда. Жалбоподателят 

11 счита, че не може да се твърди, че предложението на ДЗЗД „Минерални бани 2019“ 

гарантира срочното изпълнение на СМР, спазването на заложените срокове и етапност 

и спазването на нормативните изисквания на европейското и българското 

законодателство. Жалбоподателят счита, че в предложението на ДЗЗД „Минерални 

бани 2019“ е деклариран срок, който е в противоречие с изискванията за сроковете и 

обхвата на СМР от тръжните документа и предложения график. Предложението на 

участника е представено във вид и форма, които не съответстват на инструкциите на 

възложителя. В жалбата се сочи още, че комисията е приела, че ценовото предложение 

на ДЗЗД „Минерални бани 2019“ отговаря на изискванията, въпреки допуснатите 

технически грешки и грешките при изчисленията при определяне на стойността за 

отделните дейности и на обекта като цяло. Сочи се, че комисията не е извършила 

оперативни действия по проверка на отделните операции и изчисления. 

КЗК приема, че жалбоподателят „ВДХ“ АД е правилно отстранен от участие в 

процедурата, като комисията е констатирала множество несъответствия на офертата му 

с изискванията на документацията, като е мотивирала надлежно констатациите си. В 

същото време не са допуснати останалите твърдени в жалбата нарушения на 

процедурните правила. По изложените съображения следва да се приеме, че 

оспореното решение на възложителя е правилен и законосъобразен индивидуален 

административен акт и като такъв следва да се остави в сила. Като се вземе предвид 

изложеното и на основание чл. 215, ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл. 217, ал. 1 от ЗОП Комисията 

за защита на конкуренцията Р Е Ш И: 1.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 

ВХР-1422/18.07.2019 г. от страна на „ВДХ“ АД срещу Решение № З-271/05.07.2019 г. 

на кмета на община Минерални бани за класиране на участниците и определяне на 
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изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на част 

от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от 

отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; 

рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални 

бани, област Хасково“, открита с Решение № З134/03.04.2019 г. на възложителя. 

 Производство № КЗК/496/2019  

 Дата на образуване: 11.06.2019 г. 

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45 

 Текущ статус: обединено 

 Правно основание: - 

 Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ "ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019" 

 Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 

 Обединена с производство: КЗК/489/2019 

 Описание: с КЗК-489/19 - Жалба - Сдружение "Водопроводна инфраструктура 
2019" с/у Решение № З-206/15.05.2019 на община Минерални бани;„Избор на 
изпълнител на СМР на обект: Подобряване на водопроводната инфраструктура в 
община Минерални бани в две обособени позиции 

Р Е Ш Е Н И Е № 804 София, 11.07.2019 г. В Комисията за защита на конкуренцията са 

образувани следните производства: 1.Производство по преписка № КЗК-489/10.06.2019 

г. по повод на жалба с вх. № ВХР-1056/27.05.2019 г., подадена от ДЗЗД 

„ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“ срещу Решение № 3-206/15.05.2019 г. на кмета 

на община Минерални бани за определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Подобряване на водопроводната инфраструктура в община Минерални бани 

с две обособени позиции“. 2. Производство по преписка № КЗК-496/11.06.2019 г. по 

повод на жалба с вх. № ВХР-1083/29.05.2019 г., подадена от СДРУЖЕНИЕ 

„ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019“ срещу Решение № 3-206/15.05.2019 г. 

на кмета на община Минерални бани за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Подобряване на водопроводната инфраструктура в община 

Минерални бани с две обособени позиции“. С протоколно определение от 04.07.2019 г. 

двете преписки са обединени за съвместно разглеждане, като новата преписка се води 

под № КЗК-489/496/2019 г. 

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА ДЗЗД „ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“ 

Жалбоподателят счита оспореното решение за незаконосъобразно, не е съгласен с 

отстраняването си от участие в процедурата и оспорва констатацията на комисията, че 

офертата му не отговаря на предварително обявените условия. В жалбата се посочва, че 

по обособена позиция № 1 по-голямата част от констатациите на комисията, послужили 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl03$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl03$lnkDossUnionNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22Dossier.aspx?DossID=300054420%22,%20false,%20true))
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като основание за отстраняване, касаят допуснати неточности в направеното от 

жалбоподателя изложение. Според жалбоподателя това няма характер на нарушение, 

допуснатите неточности са очевидни фактически грешки, които не променят 

съдържанието на направеното техническо предложение за цялостен подход за 

изпълнение на поръчката. Грешките са допуснати при пренасянето на данни поради 

големия обем информация, съдържаща се в техническото предложение. 

Жалбоподателят посочва още, че посочените като грешки от комисията недостатъци на 

офертата не влияят по никакъв начин на същността на изпълнението, същите не засягат 

описаната технология и последователността на извършване на строително-монтажни 

работи, предвидената организация на работа – на човешки ресурси и механизация, 

организация на работата на човешкия ресурс, начините на комуникация и координация, 

контрол и субординация както между експертите, така и между заинтересованите лица 

в рамките на изпълнението на поръчката. На следващо място, жалбоподателят счита, че 

направените от възложителя твърдения, свързани със срока за изпълнение на 

поръчката, са абсолютно нелогични и не са обвързани с предварително обявените 

условия на процедурата. Жалбоподателят посочва, че в документацията за 

обществената поръчка е посочено, че срокът за изпълнение започва да тече от дата на 

подписване на протокол за подписване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа и приключва със съставянето на констативен акт 

за установяване на годността за приемане на строежа. Жалбоподателят твърди, че този 

срок се предлага от участниците в образец № 3. Според жалбоподателя там е посочено, 

че линейният график следва задължително да се представи обвързано с организацията 

за изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с 

офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът за изпълнението на 

дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок в 

образеца на техническо предложение. Според жалбоподателя при така формулирано 

предварително обявено условия, няма как в линейния график да бъде отчетено времето 

за по-голяма част от подготвителните дейности /Етап 1/ и дейностите в гаранционния 

срок /Етап 2/. Ако това бъде направено, жалбоподателят счита, че ще се стигне до 

противоречие с предложения от него образец № 3 – срок за изпълнение на поръчката. 

Жалбоподателят посочва, че по тази причина голяма част от подготвителните работи са 

предвидени за изпълнение след подписване на договора с възложителя, до момента на 

съставянето и подписването на протокол, образец 2а – геодезическите дейности, 

подготовка на площадката и т.н. С оглед на това, на няколко места в предложението 

жалбоподателят е посочил, че за избягване на противоречия с предложените срокове, в 

линейния план не са включени подготвителните работи и етапа на гаранционно 

обслужване. В представения график са описани само подготвителни работи, 
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включващи разчистване на площадката и изграждане на временно селище, като времето 

за тяхното извършване 2 не е разчетено и включено в общия срок за изпълнение на 

поръчката, посочен в Линейния календарен план поради гореизложените причини. В 

жалбата се посочва, че никъде в документацията не се съдържа изискване в графика 

като задължителен елемент да се включи времето за изпълнение на подготвителните 

работи, каквото е твърдението на възложителя в решението. Жалбоподателят посочва, 

че в предложения от него график, макар и без обозначена продължителност, предвид 

указанията на възложителя за срока на изпълнение, са посочени подготвителните 

дейности при изпълнение на поръчката за всеки един от подобектите. Представеният 

линеен график съдържа цялата изискуема от възложителя информация. 

Жалбоподателят счита още, че констатацията на комисията относно текстовия запис на 

друг език, различен от българския, е твърде формална, некоректна и неточна, тъй като 

информацията касае изпълнението на съответните дейности и е изобразена със 

съответната цифра. Жалбоподателят също изтъква, че е посочил като забележка 

значението на използваната дума на английски език. С оглед на изложеното, 

жалбоподателят обобщава, че представеният линеен календарен график отразява 

изискванията на възложителя, а констатациите на комисията в обратната посока са 

неправилни и неаргументирани. В заключение жалбоподателят посочва, че цялата му 

техническа оферта отговаря напълно на условията на възложителя, поради което 

отстраняването й е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят твърди, че 

офертата му по обособена позиция № 2 е отстранена от участие със същите аргументи 

както и при обособена позиция № 1. Изтъква, че изложените аргументи по-горе са 

валидни и при оспорването на отстраняването му по обособена позиция № 2. На 

следващо място, жалбоподателят твърди, че класираният на първо място участник 

„Саварона“ ЕООД е незаконосъобразно определен за изпълнител на процесната 

обществена поръчка, като са налице несъответствие с условията на обществената 

поръчка. В жалбата се съдържа искане за възлагане на направените в производството 

разноски. 

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВОДОПРОВОДНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 2019“ Жалбоподателят не е съгласен с отстраняването си от 

участие в процедурата и оспорва констатациите на комисията за провеждане на 

процедурата, изложени във връзка с отстраняването му. В жалбата се посочва, че 

съгласно изричните указания на възложителя като приложение към ценовото си 

предложение всеки участник следва да представи попълнени количествено-стойностни 

сметки според образците на документацията. Жалбоподателят посочва, че в образците 

възложителят е въвел формули, които не могат да се променят от участниците. 
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Остойностените КСС, съгласно въведената формула, съдържат полета със следните 

стойности: „Всичко СМР“, „Изготвяне на екзекутивна документация“, „Непредвидени 

разходи върху СМР“, „Общо без ДДС“, „ДДС“ и „Общо с ДДС“ Жалбоподателят 

разяснява още, че съгласно разделите, разписани в образците на КСС и образците на 

ценово предложение „Обща цена за СМР в ценовото предложение за съответния 

подобект отговаря на клетка „Всичко СМР“ в остойностеното КСС съгласно образеца 

на възложителя. 3 „Непредвидени разходи за СМР“ в ценовото предложение отговаря 

на клетка „Непредвидени разходи върху СМР“ в остойностеното КСС съгласно 

образеца на възложителя. „Обща цена с включени 5% непредвидени разходи без ДДС“ 

в ценовото предложение отговаря на клетка „Общо без ДДС“ в остойностеното КСС 

съгласно образеца на възложителя. В жалбата се посочва, че в образеца на ценово 

предложение възложителят не е предвидил отделна стойност за „Изготвяне на 

екзекутивна документация“. Същата стойност съгласно образците на остойностеното 

КСС се включва в стойността на клетка „Общо без ДДС“, като участниците в 

процедурата са принудени по дедуктивен път да достигнат до предположението, че 

тази стойност се посочва като стойност на „Обща цена с включени 5% непредвидени 

разходи без ДДС“ в ценовото предложение. Жалбоподателят твърди, че твърденията на 

възложителя, че в стойността на параметъра „Обща цена за СМР“ следва да бъде 

включена и стойността на „Изготвяне на екзекутивна документация“ са напълно 

неоснователни и в пълно противоречие с документацията по поръчката. 

Жалбоподателят също отбелязва, че съгласно методиката за оценка оценката на 

участниците се извършва на база стойността на параметъра „Обща цена за СМР“. 

Според жалбоподателя следва да се има предвид и обстоятелството, че съгласно чл. 26, 

ал. 1 от проектодоговора преди да предаде окончателно изпълнената работа, 

изпълнителят е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и да 

извърши всички изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, 

приложими към дейностите по предмета на договора. Разходите във връзка с 

изготвянето на екзекутивната документация са за сметка на изпълнителя. Според 

жалбоподателя това е достатъчно, за да се приеме, че разходите за екзекутивната 

документация няма как да бъдат включени в „Общата цена за СМР“ или в общата 

стойност на поръчката. Жалбоподателят посочва, че видно от представените ценови 

предложения и КСС към тях не е налице несъответствие и не надхвърлят прогнозните 

стойности както за отделните обекти, така и за на обособените позиции. Прибавяйки и 

стойността на непредвидените разходи се получава цена, която всъщност ще бъде 

заплатена от възложителя на избрания изпълнител, като същата не надвишава 

прогнозната стойност, определена от възложителя. Жалбоподателят посочва още, че 

противоречивите и неясни образци на ценово предложение и заложена формула в КСС, 
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изготвени от самия възложител, допълнително потвърждават факта, че мотивите за 

отстраняването на жалбоподателя са напълно неотносими към условията, поставени от 

възложителя. Допуснатите неточности в документацията по обществената поръчка, 

неясните и изключващи се изисквания на възложителя, както и погрешните действия и 

решения въз основа на тези пороци, компрометират изцяло процеса по избор на 

изпълнител. В жалбата се съдържа искане за възлагане на направените разноски в 

производството. 

На основание чл. 215, ал. 2, т. 1, както и чл. 217, ал.1 от ЗОП, Комисията за защита на 

конкуренцията Р Е Ш И: 1.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-

1056/27.05.2019 г., подадена от ДЗЗД „ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“ срещу 

Решение № 3-206/15.05.2019 г. на кмета на община Минерални бани за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на водопроводната 

инфраструктура в община Минерални бани с две обособени позиции“ 2. ОТМЕНЯ 

КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 3-206/15.05.2019 г. на кмета на община 

Минерални бани за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Подобряване на водопроводната инфраструктура в община Минерални бани с две 

обособени позиции“ по жалба с вх. № ВХР-1083/29.05.2019 г., подадена от 

СДРУЖЕНИЕ „ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019“ срещу Решение № 3- 

206/15.05.2019 г. на кмета на община Минерални бани за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Подобряване на водопроводната инфраструктура в 

община Минерални бани с две обособени позиции“. 3. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за продължаване на процедурата от последно законосъобразно 

действие – ново разглеждане на ценовите предложения по обособени позиции № 1 и № 

2 на участника СДРУЖЕНИЕ „ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019“, с оглед 

закона и мотивите в настоящото решение.  

Производство № КЗК/489/2019  

 

 Дата на образуване: 10.06.2019 г. 

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45 

 Текущ статус: приключено производство 

 Правно основание: - 

 Инициатор(и): ДЗЗД "ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ"; СДРУЖЕНИЕ 
"ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019" 

 Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 

 Обединена с производство: КЗК/496/2019 
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 Описание: с КЗК-496/19 - Жалба - ДЗЗД "Водопровод минерални бани" с/у 

Решение № 3-206/15.05.2019 на община Минерални бани;ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
НА СМР НА ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В 
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е № 804 София, 11.07.2019 г. В Комисията за защита на конкуренцията са 

образувани следните производства: 1.Производство по преписка № КЗК-489/10.06.2019 

г. по повод на жалба с вх. № ВХР-1056/27.05.2019 г., подадена от ДЗЗД 

„ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“ срещу Решение № 3-206/15.05.2019 г. на кмета 

на община Минерални бани за определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Подобряване на водопроводната инфраструктура в община Минерални бани 

с две обособени позиции“. 2. Производство по преписка № КЗК-496/11.06.2019 г. по 

повод на жалба с вх. № ВХР-1083/29.05.2019 г., подадена от СДРУЖЕНИЕ 

„ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019“ срещу Решение № 3-206/15.05.2019 г. 

на кмета на община Минерални бани за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Подобряване на водопроводната инфраструктура в община 

Минерални бани с две обособени позиции“. С протоколно определение от 04.07.2019 г. 

двете преписки са обединени за съвместно разглеждане, като новата преписка се води 

под № КЗК-489/496/2019 г. 

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА ДЗЗД „ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“ 

Жалбоподателят счита оспореното решение за незаконосъобразно, не е съгласен с 

отстраняването си от участие в процедурата и оспорва констатацията на комисията, че 

офертата му не отговаря на предварително обявените условия. В жалбата се посочва, че 

по обособена позиция № 1 по-голямата част от констатациите на комисията, послужили 

като основание за отстраняване, касаят допуснати неточности в направеното от 

жалбоподателя изложение. Според жалбоподателя това няма характер на нарушение, 

допуснатите неточности са очевидни фактически грешки, които не променят 

съдържанието на направеното техническо предложение за цялостен подход за 

изпълнение на поръчката. Грешките са допуснати при пренасянето на данни поради 

големия обем информация, съдържаща се в техническото предложение. 

Жалбоподателят посочва още, че посочените като грешки от комисията недостатъци на 

офертата не влияят по никакъв начин на същността на изпълнението, същите не засягат 

описаната технология и последователността на извършване на строително-монтажни 

работи, предвидената организация на работа – на човешки ресурси и механизация, 

организация на работата на човешкия ресурс, начините на комуникация и координация, 

контрол и субординация както между експертите, така и между заинтересованите лица 

в рамките на изпълнението на поръчката. На следващо място, жалбоподателят счита, че 
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направените от възложителя твърдения, свързани със срока за изпълнение на 

поръчката, са абсолютно нелогични и не са обвързани с предварително обявените 

условия на процедурата. Жалбоподателят посочва, че в документацията за 

обществената поръчка е посочено, че срокът за изпълнение започва да тече от дата на 

подписване на протокол за подписване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа и приключва със съставянето на констативен акт 

за установяване на годността за приемане на строежа. Жалбоподателят твърди, че този 

срок се предлага от участниците в образец № 3. Според жалбоподателя там е посочено, 

че линейният график следва задължително да се представи обвързано с организацията 

за изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с 

офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът за изпълнението на 

дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок в 

образеца на техническо предложение. Според жалбоподателя при така формулирано 

предварително обявено условия, няма как в линейния график да бъде отчетено времето 

за по-голяма част от подготвителните дейности /Етап 1/ и дейностите в гаранционния 

срок /Етап 2/. Ако това бъде направено, жалбоподателят счита, че ще се стигне до 

противоречие с предложения от него образец № 3 – срок за изпълнение на поръчката. 

Жалбоподателят посочва, че по тази причина голяма част от подготвителните работи са 

предвидени за изпълнение след подписване на договора с възложителя, до момента на 

съставянето и подписването на протокол, образец 2а – геодезическите дейности, 

подготовка на площадката и т.н. С оглед на това, на няколко места в предложението 

жалбоподателят е посочил, че за избягване на противоречия с предложените срокове, в 

линейния план не са включени подготвителните работи и етапа на гаранционно 

обслужване. В представения график са описани само подготвителни работи, 

включващи разчистване на площадката и изграждане на временно селище, като времето 

за тяхното извършване 2 не е разчетено и включено в общия срок за изпълнение на 

поръчката, посочен в Линейния календарен план поради гореизложените причини. В 

жалбата се посочва, че никъде в документацията не се съдържа изискване в графика 

като задължителен елемент да се включи времето за изпълнение на подготвителните 

работи, каквото е твърдението на възложителя в решението. Жалбоподателят посочва, 

че в предложения от него график, макар и без обозначена продължителност, предвид 

указанията на възложителя за срока на изпълнение, са посочени подготвителните 

дейности при изпълнение на поръчката за всеки един от подобектите. Представеният 

линеен график съдържа цялата изискуема от възложителя информация. 

Жалбоподателят счита още, че констатацията на комисията относно текстовия запис на 

друг език, различен от българския, е твърде формална, некоректна и неточна, тъй като 

информацията касае изпълнението на съответните дейности и е изобразена със 
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съответната цифра. Жалбоподателят също изтъква, че е посочил като забележка 

значението на използваната дума на английски език. С оглед на изложеното, 

жалбоподателят обобщава, че представеният линеен календарен график отразява 

изискванията на възложителя, а констатациите на комисията в обратната посока са 

неправилни и неаргументирани. В заключение жалбоподателят посочва, че цялата му 

техническа оферта отговаря напълно на условията на възложителя, поради което 

отстраняването й е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят твърди, че 

офертата му по обособена позиция № 2 е отстранена от участие със същите аргументи 

както и при обособена позиция № 1. Изтъква, че изложените аргументи по-горе са 

валидни и при оспорването на отстраняването му по обособена позиция № 2. На 

следващо място, жалбоподателят твърди, че класираният на първо място участник 

„Саварона“ ЕООД е незаконосъобразно определен за изпълнител на процесната 

обществена поръчка, като са налице несъответствие с условията на обществената 

поръчка. В жалбата се съдържа искане за възлагане на направените в производството 

разноски. 

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВОДОПРОВОДНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 2019“ Жалбоподателят не е съгласен с отстраняването си от 

участие в процедурата и оспорва констатациите на комисията за провеждане на 

процедурата, изложени във връзка с отстраняването му. В жалбата се посочва, че 

съгласно изричните указания на възложителя като приложение към ценовото си 

предложение всеки участник следва да представи попълнени количествено-стойностни 

сметки според образците на документацията. Жалбоподателят посочва, че в образците 

възложителят е въвел формули, които не могат да се променят от участниците. 

Остойностените КСС, съгласно въведената формула, съдържат полета със следните 

стойности: „Всичко СМР“, „Изготвяне на екзекутивна документация“, „Непредвидени 

разходи върху СМР“, „Общо без ДДС“, „ДДС“ и „Общо с ДДС“ Жалбоподателят 

разяснява още, че съгласно разделите, разписани в образците на КСС и образците на 

ценово предложение „Обща цена за СМР в ценовото предложение за съответния 

подобект отговаря на клетка „Всичко СМР“ в остойностеното КСС съгласно образеца 

на възложителя. 3 „Непредвидени разходи за СМР“ в ценовото предложение отговаря 

на клетка „Непредвидени разходи върху СМР“ в остойностеното КСС съгласно 

образеца на възложителя. „Обща цена с включени 5% непредвидени разходи без ДДС“ 

в ценовото предложение отговаря на клетка „Общо без ДДС“ в остойностеното КСС 

съгласно образеца на възложителя. В жалбата се посочва, че в образеца на ценово 

предложение възложителят не е предвидил отделна стойност за „Изготвяне на 

екзекутивна документация“. Същата стойност съгласно образците на остойностеното 
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КСС се включва в стойността на клетка „Общо без ДДС“, като участниците в 

процедурата са принудени по дедуктивен път да достигнат до предположението, че 

тази стойност се посочва като стойност на „Обща цена с включени 5% непредвидени 

разходи без ДДС“ в ценовото предложение. Жалбоподателят твърди, че твърденията на 

възложителя, че в стойността на параметъра „Обща цена за СМР“ следва да бъде 

включена и стойността на „Изготвяне на екзекутивна документация“ са напълно 

неоснователни и в пълно противоречие с документацията по поръчката. 

Жалбоподателят също отбелязва, че съгласно методиката за оценка оценката на 

участниците се извършва на база стойността на параметъра „Обща цена за СМР“. 

Според жалбоподателя следва да се има предвид и обстоятелството, че съгласно чл. 26, 

ал. 1 от проектодоговора преди да предаде окончателно изпълнената работа, 

изпълнителят е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и да 

извърши всички изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, 

приложими към дейностите по предмета на договора. Разходите във връзка с 

изготвянето на екзекутивната документация са за сметка на изпълнителя. Според 

жалбоподателя това е достатъчно, за да се приеме, че разходите за екзекутивната 

документация няма как да бъдат включени в „Общата цена за СМР“ или в общата 

стойност на поръчката. Жалбоподателят посочва, че видно от представените ценови 

предложения и КСС към тях не е налице несъответствие и не надхвърлят прогнозните 

стойности както за отделните обекти, така и за на обособените позиции. Прибавяйки и 

стойността на непредвидените разходи се получава цена, която всъщност ще бъде 

заплатена от възложителя на избрания изпълнител, като същата не надвишава 

прогнозната стойност, определена от възложителя. Жалбоподателят посочва още, че 

противоречивите и неясни образци на ценово предложение и заложена формула в КСС, 

изготвени от самия възложител, допълнително потвърждават факта, че мотивите за 

отстраняването на жалбоподателя са напълно неотносими към условията, поставени от 

възложителя. Допуснатите неточности в документацията по обществената поръчка, 

неясните и изключващи се изисквания на възложителя, както и погрешните действия и 

решения въз основа на тези пороци, компрометират изцяло процеса по избор на 

изпълнител. В жалбата се съдържа искане за възлагане на направените разноски в 

производството. 

На основание чл. 215, ал. 2, т. 1, както и чл. 217, ал.1 от ЗОП, Комисията за защита на 

конкуренцията Р Е Ш И: 1.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-

1056/27.05.2019 г., подадена от ДЗЗД „ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“ срещу 

Решение № 3-206/15.05.2019 г. на кмета на община Минерални бани за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на водопроводната 
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инфраструктура в община Минерални бани с две обособени позиции“ 2. ОТМЕНЯ 

КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 3-206/15.05.2019 г. на кмета на община 

Минерални бани за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Подобряване на водопроводната инфраструктура в община Минерални бани с две 

обособени позиции“ по жалба с вх. № ВХР-1083/29.05.2019 г., подадена от 

СДРУЖЕНИЕ „ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019“ срещу Решение № 3- 

206/15.05.2019 г. на кмета на община Минерални бани за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Подобряване на водопроводната инфраструктура в 

община Минерални бани с две обособени позиции“. 3. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за продължаване на процедурата от последно законосъобразно 

действие – ново разглеждане на ценовите предложения по обособени позиции № 1 и № 

2 на участника СДРУЖЕНИЕ „ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019“, с оглед 

закона и мотивите в настоящото решение. 4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на 

ДЗЗД „ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“ за възлагане на направените разноски. 5. 

ВЪЗЛАГА на община МИНЕРАЛНИ БАНИ да заплати на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ 

ООД и „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД, като участници в СДРУЖЕНИЕ „ВОДОПРОВОДНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 2019“, направените разноски в настоящото производство, 

представляващи платена държавна такса в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин 

лева/. 6. ВЪЗЛАГА НА „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ВДХ“ АД, като 

участници в ДЗЗД „ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“, да заплатят на 

„САВАРОНА“ ЕООД разноски, представляващи адвокатски хонорар в размер на 1 000 

/хиляда/ лв. 25 7. ВЪЗЛАГА НА „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ВДХ“ 

АД, като участници в ДЗЗД „ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ“, да заплатят на 

община Минерални бани разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лв.  

В резултат на извършените проверки на подадени и входирани жалби пред КЗК се 

констатираха нарушения на пороци от материално и процесуално естество досежно 

проведени от Община Минерални бани обществени поръчки в областта на 

строителството.  

 

  

 

 


