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СТАНОВИЩЕ  

за извършена проверка 
от външен експерт по чл. 232а ЗОП 

 

на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура, 

избрана за контрол по чл. 232 ЗОП  

 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-113/2019 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20190604-00420-0002 

Възложител: Община Гълъбово 

Вид на възложителя: 
 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)  

 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)  

Вид на процедурата  Открита 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Инженеринг – изготвяне на работен проект, 

изпълнение на строително - монтажни работи на 

сепарираща инсталация за битови отпадъци,  доставка 

и монтаж на необходимото технологично оборудване  

и упражняване на авторски надзор по време на 

строителството на територията на Община Гълъбово“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

2. Строителство на сгради и съоръжения 
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Срок за изпълнение: 260 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 160 000 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена 

 Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ IІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

 Проекта на техническа спецификация 

 Проекта на методика (когато е приложимо; при липса на методика – раздели 

III.3) и III.4) се изтриват) 

Коментари и други бележки: 

Оценителя не разполага с Проекто-договор с Изпълнителя, цитиран в Раздел III 

1) т.16 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката 
 

ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП  
 

1. Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени 

в чл. 48, ал 1 ЗОП. 

(вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП). 

   Да 

   Не 

2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или 

техническо одобрение е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

(вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на 

кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на обществената 

поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в 

условията на конкуренция. 

(вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП). 

   Да 

   Не 
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4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник 

или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, 

патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до 

облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. 

Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или 

еквивалентно/и“. 

(вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП). 

   Да 

   Не 

5. В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на 

правата върху интелектуална собственост. 

(вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, 

техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета 

на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания 

или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат. 

(вж. 48, ал. 5 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни 

изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или 

условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е 

включена препратка към тези изисквания. 

(вж. 48, ал. 6 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

8. Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване 

на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или 

обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни 

попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), 

техническите спецификации са съобразени с правилата за защита на лични 

данни съгласно чл. 25 от същия регламент. 

(вж. 48, ал. 7 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

9. Когато в техническите спецификации, в се изискват „Маркировки“ за 

доказване на съответствие с конкретни екологични, социални или други 

характеристики, маркировките отговарят на изискванията, посочени в чл. 51, 

ал. 1 ЗОП. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

10. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички 

еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за 

съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

11. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за 

оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като 

доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с 

изпълнението на поръчката. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 



4 

 

(вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП). 

12. Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от конкретен 

орган за оценяване на съответствие, се признават сертификати и от други 

еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие. 

(вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в 

комбинация с други изисквания или параметри, ограничават конкуренцията 

(вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация, 

необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните 

предложения. 

   Да 

   Не 

15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия или 

изисквания. 

   Да 

   Не 

16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които 

следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта 

/предмета на поръчката.  

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които 

представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат 

на различни изпълнители. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

18. При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни 

средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, възложителите са 

приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез включването им в 

техническата спецификация или методиката за оценка (освен в случаите по 

чл. 47, ал. 7). 

(вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП) 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

Констатации и препоръки:  

РАЗДЕЛ III 1) Т.14. Информацията е непълна. 

1.Необходимо е Възложителя да даде допълнителна информация относно 

следните въпроси: 

1. 1.Наличие на довеждаща инфраструктура – ток, вода, канал и др. и какви са 

задълженията на участника по отношение на захранването, респ. 

изграждането на инфраструктура. 

1.2.Какъв е пътя на входящия и третираните отпадъци, в т.ч. връзка с други 

площадки и инсталации. 

1.2.1.Площта за маневриране и разтоварването на  входящия отпадък влиза ли 

в площта на входящия сектор, респ. във фиксираните 850 кв.м., или е налична 

площадка извън тях. 

      1.2.2. Площта за временно складиране на сепарираните рециклируеми 

фракции влиза ли в площта на фиксираните 850 кв.м. или е на площадка, извън 
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обхвата на поръчката (трябва да се има пред вид, че съгласно нормативната база 

времето за съхранение на третирани отпадъци на временни площадки е 

лимитирано).  

1.2.3. Площта за временно складиране на подситовата фракция влиза ли в 

площта на фиксираните 850 кв.м. или е на площадка, извън обхвата на 

поръчката (трябва да се има пред вид, че съгласно нормативната база 

времето за съхранение на третирани отпадъци на временни площадки е 

лимитирано).  

1.2.4. Необходимо ли е, по отношение на  образуваните след механичното 

третиране подситова фракция и/или отпадък за депониране, да се 

предвиди технологично и организационно съвместяване с работата на 

претоварна станция, посочена в точка „Съществуващо положение. 

1.2.5. Изисквания за третиране/заустване  на инфилтрата. 

1.3. Чие задължение е измерването на входящия отпадък и необходимо ли е 

участника да предвиди автомобилна везна. 

 

2. Препоръчва се на Възложителя  проекта за Техническа спецификация, т.4.5. 

„Общи изисквания“ да добави и другите нормативните документи от списъка 

нормативни актове, стандарти и др., които експертът е взел пред вид при 

проверката. 

3. Препоръчва се на Възложителя, съгласно Наредба №4/2001 год. за обхват и 

съдържание на инвестиционните проекти и добрите практики в проектирането, 

да изиска от участниците : 

3.1.Към проекта част „Технологична“ да се приложи подробна 

„Инструкция/план за експлоатация“. Същата ще е необходима при избор на 

„оператор“ на сепариращата инсталация, след въвеждането и в експлоатация.  

3.2. Към проекта да се приложи като отделна част „КИПиА“ - за управление 

на системата и синхронизация на машините на сепариращата инсталация с 

балиращата машина. 

         3.3. В комплекта оборудване за механизирано отделяне на феро-металите 

да се предвиди „Магнитен сепаратор“. 

 

РАЗДЕЛ III 1) Т.15. В техническата спецификация има противоречащи си 

условия или изисквания. 

1. Констатация: Поръчката е „на инженеринг“, при което участника, на база 

входящите отпадъци определя годишната производителност. В Част 

„Технологична“ на Работния проект, въз основа на тези количества, със 

съответната морфология, се залага Годишна производствена програма, която се 

прави  на база пиково месечно количество отпадъци за сепариране. 

След това, в зависимост от избраната технология и организация на 

производствените процеси и при калкулации на съответните коефициенти, се 

определя максималната часовата производителност. 

Същевременно Възложителя е дал на едно място „… общото количество 

отпадъци, предвидени за сепариране е 10 065 тона…годишно…‘ , а на друго „  -
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 Капацитет на инсталацията –  10 000 кг/час.“ 

Препоръки: 

1.1. Меродавна за проектанта е Годишната производствена програма и по 

тази причина да се даде информация за годишните количества за 

сепариране (общия входящ отпадък), а текста „Капацитет на 

инсталацията –  10 000 кг/час.“ да отпадне.  

1.2. За определяне на работната часовата производителност (кг/час), 

Възложителя допълнително да посочи пиково месечно количество 

отпадъци за сепариране в тона/месец. 

 

2. Констатация: Поръчката е „на инженеринг“, при което в част „Технологична“ 

на Работния проект, в съответствие изискванията на Възложителя и Годишната 

производствена програма,  проектанта би трябвало да предложи конкретната 

технология, компановка и планировка на машините и съоръженията. В 

съответствие с тази конкретика и необходимата изчислена часова 

производителност се избират параметрите на оборудването. Трябва да се има 

пред вид , че при този вид инвестиционно проектиране част „Технологична“ (със 

всички параметри на оборудването) е водеща и служи като задание за останалите 

проектни части/специалности. В т.ч. изисквания към Ситуационен план, размери 

на навеса, необходимост от работни и обслужващи помещения, натоварвания от 

машини и съоръжения  и изисквания към Електо, ВиК и ОВ инсталациите. 

 Същевременно Възложителя ги е определил, въпреки че проектирането е 

еднофазно и не е представил Идеен проект, на който той да се базира при 

определянето на приблизителни параметри на оборудването. 

Препоръка: 

Възложителя да напише текст  „ Компонентите на сепариращата инсталация са 

дадени като вид. Конкретния избор на машините и съоръженията ще се реши в 

част „Технологична“ на  Работния проект.“ 

 

3.Да се коригират смисловите грешки, които биха били противоречащи си 

условия или изисквания.  

3.1. На първа страница на Техническата спецификация, втори абзац,  

технологично грешно и подвеждащо е написано „за пресоване“, вместо 

правилното „след пресоване“.  

Препоръка: Вместо: 

„… смесените битови отпадъци от територията на Община Гълъбово се 

транспортират до „Претоварна станция за битови отпадъци – Гълъбово“, от 

където за пресоване се извозват до Регионален център за управление на 

отпадъците – Стара Загора за депониране.“ 

Да се напише: 

 „… смесените битови отпадъци от територията на Община Гълъбово се 

транспортират до „Претоварна станция за битови отпадъци – Гълъбово“, от 

където, след пресоване,  се извозват до Регионален център за управление на 

отпадъците – Стара Загора за депониране.“ 

Същата корекция: „за пресоване“/“ след пресоване“ да се направи в ІІ. ОБХВАТ 

НА ПОРЪЧКАТА…Т.2.Съществуващо положение. 

3.2. Експерта констатира, че на няколко места ( увода на първа страница на 
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Техническата спецификация,  също като „Основна цел“, „Специфична цел“ , 

също в т. „2. Съществуващо положение“ и в т.„3. Необходимост от изграждане 

на допълнителна инфраструктура“) Възложителя е обявил намеренията си за 

цялостна програма (написано „Цел на проекта“) относно управлението на 

отпадъците (най-общо: разделно събиране на отпадъците, сепариране и 

компостиране). Същевременно като „Специфична цел за обществената поръчка“ 

е цитиран чл.31,ал.1 от Закона за управление на отпадъците, отнасящ се до 

подготовка за повторна употреба на 50% от рециклируемите материали. 

Постигането на тази цел е невъзможна без надграждане на сепариращата с 

компостираща инсталация, обект на отделна обществена поръчка. При това 

Възложителя правилно е отбелязал, че специфичната цел на поръчката е само да  

„допринасе“ за изпълнението на чл.31,ал.1 (б.а.: а не цялостното изпълнение на 

чл.31,ал.1) , от Закона за управление на отпадъците. 

Препоръка: 

Трябва да се отстрани двусмислието на термина „проект" (в смисъла на 

намеренията на общината - разделно събиране на отпадъците, сепариране и 

компостиране) и „проект“ (съгласно текста на обществената поръчка -проект 

само за сепарираща инсталация за битови отпадъци).  

Съгласно гореописаните констатации експерта препоръчва  на първа страница на 

Техническата спецификация, трети абзац, вместо „Целта на проекта е…“, да се 

напише „Целта на общината е…“. 

 

4. Има редакционна грешка – два пъти е поставена една и съща номерация: 

- „4.1. Степен за изграденост и необходимост от нова довеждаща 

инфраструктура.“ 

- „4.1.Изготвяне на работен проект на инсталацията за предварително 

третиране на смесено събрани битови отпадъци.“ 

Препоръка: 

Да се оправи номерацията след  „т.4. Проектно решение.“ 

 

 

ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на 

законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката  
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При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.: 

 

1. Закона за устройство на територията (ЗУТ), (обн. Д.В./2007, посл. изм. и 

доп. ДВ/03.07.2018); 

2. Закон за опазване на околната среда (ЗОО), (обн. ДВ, бр. 91 от 

25.09.2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.); 

3. Закон за управление на отпадъците (ЗУО), (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.); 

4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), (обн. 

Д.В./1997, посл. изм. и доп. ДВ/05.12.2017); 

5. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), (обн. ДВ, бр. 45 от 

28.05.1996г., посл. изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.); 

6. Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.55 от 3 Юли 2018 г.); 

7. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(обн. ДВ, бр. 84 от 02.11.2012г., в сила от 2.01.2013 г., изм. и доп., бр. 102 

от 29.12.2015 г.); 

8. Закон за защита от шума в околната среда (oбн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013г., 

в сила от 26.07.2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г.); 

9. Закон за отговорноста за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети, (бр. ДВ 53, от 13.07.2012); 

10. Закон за почвите, (обн. Д.В./2007, посл. изм. ДВ. бр.58 от 18 юли 2017г.); 

11. Наредба №4/2001 год. за обхват и съдържание на инвестиционните 

проекти; 

12. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.; 

13. НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

14. Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони; 

15. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти; 

16. Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за 

влагане на строителните продукти в строежите на Република България; 

17. НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически 
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правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; 

18. Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони, издадена от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството; 

19. Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане 

на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения; 

20. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

21. Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите, издадена от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството; 

22. Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

23. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

24. Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места при използване на работното 

оборудване; 

25. Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на 

безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от 

експлозивна атмосфера; 

26. Наредба № 6 /13.09.2013г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 

13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. и доп., бр. 13 от 07.02.2017 г.); 

27. Наредба №7/24.08 2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

28. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, приета с ПМС №50/25.01.2017 г. 

29. НАРЕДБА № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите (обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г.); 

30. НАРЕДБА № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. 

бр.19 от 13 Март 2009 г.); 

31. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци; 
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32. Наредба № 6 /26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници; 

33. Наредба № 7 /03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 01.01.2000 

г.); 

34. Наредба № 14 /23.09.1997г. за норми за пределно–допустимите 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените 

места (обн. ДВ, бр. 88 от 03.10.1997г. доп. бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 

1.01.2008 г.); 

35. Наредба № 1 /10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води (обн. ДВ бр.87/ 30.10.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 102 от 

23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.); 

36. НАРЕДБА No 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн. ДВ. бр.34 

от 29.04.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 20 от 15.03.2016 г.); 

37. Наредба № 2 /08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните 

емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (доп., ДВ 

бр. 44 от 17.05.2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм. бр. 48 от 27.06.2015 г. в 

сила от 27.06.2015 г.); 

38. НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 

във водни обекти (обн. ДВ. бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 

23.03.2004 г. в сила от 23.03.2004 г.); 

39. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите 

за оценка на стойностите на показателите (обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 

2006г.); 

40. Наредба №54/13.12.2010г. за дейността на националаната система за 

мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на 

собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 

източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г.); 

41. Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; 

42. Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и 

противопожарна охрана; 
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43. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството; 

44. Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

45. Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на ел. 

енергия към преносната и разпределителната мрежа; 

46. Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически 

уредби за ниско напрежение в сградиДВ46/ 18.06.2010г; 

47. Наредба №4 от 28.12.2010 г. „Мълниезащита на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства”; 

48. Норми за проектиране на метални конструкции; 

49. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 

утвърдени със заповед № РД-02-14-257 от 1986г. на КТСУ; 

50. ПИПСМР Сгради; 

51. ПИПСМР Съоръжения; 

52. Друго, неопоменато до тук, европейско и национално законодателство 

(специфични Наредби, Стандарти, Правилници и нормативни указания за 

проектиране  и изпълнение на строителството по всички проектни части и 

специалности) и „добрите практики“ в сектора. 

 

Констатации и препоръки:  

1. Констатирано е несъответствие на Техническата спецификация с 

нормативната база, свързана с „добрите практики“ при  проектирането 

на сепариращи инсталации и ЗЗБУТ. Посочен е целогодишен режим на 

работа, при което Възложителя не е поставил изисквания относно 

условията на труд.  

Препоръка: Възложителя да предвиди работно помещение (сепарационна 

кабина) и обслужващи помещения за персонала. В този случай към искания 

минимален обхват на проектирането да се добави и част „Отопление и 

вентилация“. 

2. Констатирано е несъответствие на Техническата спецификация с 

Наредба №4/2001 год. за обхват и съдържание на инвестиционните 

проекти. 

Препоръка: Към искания минимален обхват на проектирането да се добави и 

част „Геодезия“. 
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ІІІ.3) Съответствие на проекта на методика с изискванията на ЗОП и ППЗОП 

 

1. Показателите за комплексна оценка, включени в критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“, съдържат параметри или характеристики от 

изброените в чл. 70, ал. 4 ЗОП. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

2. Показателите, включени в методиката, са пряко свързани с предмета на 

обществената поръчка. 

(вж. чл. 70 ал. 5 ЗОП). 

   Да 

   Не 

3. Показателите за оценка не дават неограничена свобода на избор и 

гарантират реална конкуренция. 

(вж. чл. 70, ал. 5 ЗОП). 

   Да 

   Не 

4. Когато се изискват планове, графици и други документи, с методиката за 

оценка се оценяват организацията на изпълнение, а не пълнотата и начинът 

на представяне на информацията в тях. Определени са ясни и конкретни 

условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и 

информацията, която трябва да съдържат. 

(вж. чл. 33, ал. 1 ППЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

5. В методиката се съдържат точни указания (начин) за определяне на 

оценката по всеки показател. 

(вж. чл. 70, ал. 7 ЗОП). 

   Да 

   Не 

6. Указанията за определяне на оценката по всеки показател дават 

възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка 

оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спецификации. 

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 1 ЗОП). 

   Да 

   Не 

7. Указанията за определяне на оценката по всеки показател дават 

възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите 

предложения в офертите. 

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 2 ЗОП). 

   Да 

   Не 

8. Указанията за определяне на оценката по всеки показател осигуряват 

достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне 

на оценката. 

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 3 ЗОП). 

   Да 

   Не 

9. За количествено определимите показатели, са определени стойностите в 

цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване. 

(вж. чл. 70, ал. 7, т. 3, б. „а“ ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

10. За качествените показатели, които са количествено неопределими, са 

посочени начините за тяхното оценяване от комисията с конкретни 

стойности чрез експертна оценка. 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 
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(вж. чл. 70, ал. 3, т. 3, б. „б“ ЗОП). 

11. В методиката не са включени показатели за оценка, които не са пряко 

свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат 

времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или 

разсрочено плащане). 

(вж. чл. 70, ал. 10 ЗОП). 

   Да 

   Не 

12. В случай че възложителят е обосновал, че платимата цена или 

разходите следва да са фиксирани, оценката се основава единствено на 

показателите, свързани с измерване на качеството. 

(вж. чл. 70, ал. 8 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

13. При обществена поръчка с предмет проектиране и изпълнение на 

строителство, показателите за оценка включват характеристики на предмета 

както за проектирането, така и за строителството. 

(вж. чл. 70, ал. 9 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

14. При избор на критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или т. 3 ЗОП са 

посочени периодите, по отношение на които се представят предложения за 

разходите. 

(вж. чл. 38 ППЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

15. В случай че избраният критерий за възлагане е ниво на разходите за 

целия жизнен цикъл, в тях се включват цена на придобиване и един или 

повече от посочените в чл. 71, ал. 1 ЗОП разходи.  

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

16. В случай че ще бъдат приемани варианти, избраният критерий за 

възлагане и показателите за оценка на офертите могат да се приложат по 

един и същ начин към офертите с/или без варианти. 

(вж. чл. 53, ал. 5 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

17. Когато в методиката (или в техническата спецификация) са определени 

минимално и максимално допустими стойности на количествени показатели, 

избраните пределни стойности не ограничават лица от участие в 

процедурата. 

(вж. чл. 70, ал. 6 ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

18. Когато се провежда конкурс за проект в областта на инвестиционното 

проектиране, проектната стойност на строежа е включена като показател за 

оценка на конкурсните проекти 

(вж. чл. 33, ал. 2 ППЗОП) 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

19. При показател за оценка, свързан със срок, възложителят е определил 

минимални и/или максимални граници, като е отчел сложността на 

поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, а когато е 

приложимо, и гаранционната поддръжка. 

(вж. чл. 33, ал. 3 ППЗОП) 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

20. Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за 

определяне на тяхната оценка отговаря на условията по чл. 71, ал. 3 ЗОП. 

   Да 

   Не 
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   Не е 

приложимо 

21. В случай че избраният критерий за възлагане е ниво на разходите за 

целия жизнен цикъл и поръчката е за доставка на пътни превозни средства от 

категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, в случаите по  чл. 47, ал. 6, т. 2 ЗОП е  

приложена методиката по чл. 71, ал. 5 ЗОП.  

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

22. Не са установени показатели за оценка, указания за формиране на 

оценката или други текстове и параметри, които самостоятелно или в 

комбинация с други изисквания, ограничават конкуренцията (вж. чл. 2, ал. 2 

ЗОП). 

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

Констатации и препоръки:  

Констатирано е съответствие на проекта на методика с изискванията на ЗОП и 

ППЗОП по отношение на всички приложими изисквания. Забелязани са някои 

технически грешки: 

Препоръка:  

Да се отстранят следните технически грешки в т.3.1. от методиката: 

1. Да се заличи текста „Срок за изготвяне на работен проект-П1.“; 

2. Във формулата  за оценка на показателя  П1- „Ci“ да се заличи и да се 

замени с „П1“,  т.е. написаното: 

„3.1. Срок за изготвяне на работен проект– П1.  

Показател П1 - Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и 

пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталацията — максимум 

10 точки и се изчислява по формулата:  

Сi = (Сmin/Сi ) х 10 =………….. (брой точки)“ 

да придобие вида: 

 „3.1.Показател П1 - Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж 

и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталацията — максимум 

10 точки и се изчислява по формулата:  

П1 = (Сmin/Сi ) х 10 =………….. (брой точки)“ 

 

 

ІІІ.4) Съответствие на проекта на методика с условията в проекта на техническата 

спецификация  

 

1. Информацията от методиката съответства/не противоречи на 

информацията в техническата спецификация. 

   Да 

   Не 

2. Избраните показатели за оценка отразяват заложените в техническата 

спецификация изисквания за изпълнение на договора. 

   Да 

   Не 

3. Избраните показатели за оценка дават възможност да се установят и 

разграничат разликите в предложенията на участниците по съответните 

изисквания в техническата спецификация.  

   Да 

   Не 
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4. С методиката се оценяват всички или част от изискванията от 

техническата спецификация, които не са задължителни и дават възможност 

участниците да направят предложения в офертите си.  

   Да 

   Не 

   Не е 

приложимо 

5. Не се оценяват предложения, които не отговарят на задължителни 

изисквания на възложителя. 

   Да 

   Не 

Констатации и препоръки:  

Констатирано е съответствие на проекта на методика с условията в проекта на 

техническата спецификация по отношение на всичките  изисквания. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Данни за външния експерт, извършил проверката 
 

Три имена Иван Йорданов Илиев 

Регистрационен № в Списъка 

по чл. 232а ЗОП: 
ЕТС-51 

Област на компетентност: 2. Строителство на сгради и съоръжения 

Избран въз основа на жребий, 

проведен на: 
10.06.2019 г. 

Договор №/година: КСИ-113/2019 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

Подпис: /…/ 

(подписва се с електронен подпис на лицето) 

 


