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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ СТАНЧЕВ, 

представям в срок отговор на зададените от Вас въпроси по обществена поръчка с 
предмет: „Текущ ремонт на сгради, постройки, в т.ч съоръжения и инсталации към 
тяz;- ремонт на сгради общинска собетвеност, попадащи в хипотезата на чл. 151, 
ал.2 от ЗУТ, проведена чрез процедура пряко договаряне по чл. 182, ал.1, т.2 от ЗОП, а 
именно: 

1. Съобразно изготвения протокол на комисията, определена да разгледа и 
оцени офертите, коя от поканените фирми е класирана на първо място и с какви 
елементи на ценообразуване? 

С влязло в сила Решение № D20582604/ 20.01.2023г. на Възложителя - на първо 
място е класиран и определен за изпълнител участник „АС-СТРОЙ" ЕООД. 

Елементите на ценообразуване, предложени от определения за изпълнител 
участник, съгласно Методиката за оценка на офертите, както и неговото ценово 
предложение са следните: 

Показатели Цифрово 

изражение 

Словом: 

Средна часова ставка лв/час 17,90 лева Седемнадесет лева и 

деветдесет стотинки 

Процент на допълнителиите разходи върху 

труда, в границите от 0,01 до 100 
98 % Деветдесет и осем 

процента 

Процент на допълнителните разходи върху 
меканизацията, в границите от 0,01 до 30 

28% Двадесет и осем 
процента 

Процент на доставно-складови разходи, в 
границите от 0,01 до 10 

10 % Десет процента 

Процент на печапбата, в границите от 0,01 
до 10 

10 % Десет процента 

Цена за изготвяне на становище от 

правоспособно лице по съответната част- от 

0,01 лв. до 150 лв. 

148,00 лева Сто и четиридесет и осем 

лева 
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Корекционен коефициент не по-голям от 

1,40 
1,39 Едно цяло тридесет и 

девет 

коефецент 

2. Посоченото в офертите на двете фирми разпределение на средствата за труд, 
материали и механизация съобразено ли е с разzодните разчети от сборниците за 
различните видове СМР, издание на СЕК? 

Прието е в практиката, разходите за единица строителиа продукция да се обособяват 
и наричат "разкодни норми" или ,,разходни разчети". Терминът "норма" почти винаги 
ни води до асоциация на задължителност. Когато се казва или пише за нормативен разход 
или за разходни норми се подразбира, че някой, някога, някъде е направил и обосновал 
норма и тя е задължителна за участниците в строително-инвестиционната дейност. Така 
беше до 1991 год., до когато за всеки вид строителна работа имаше задължителиа твърда 
цена и тази цена се образуваше от задължителни разходни норми. Това положение, обаче 
предполага задължително и точно определени технология и организация на процесите. 
След либерализацията на строителните цени от 1991 год. и драстична промяна на 
текнологията на изпълнение, до сега сборниците УСН са с неопределен статут в смисъл 
на задължителност, но се използват в практиката. Появиха се и нови разработки на 
сборници с разходни норми, например "Разходни норми СЕК". 

Уедрените сметни норми (УСН) са разработени в периода 1976-1978 г. при 
използваните тогава материали и технологии. Сега нещата са променени. 

Разходните норми за труд, материали и механизация, по които се ценообразува 
строителството, независимо кой ги е разработил и кой ги предлага, не принадлежат за 
сега към стандартите и другите инженерни нормативи, които са задължителни за всички 
проектанти, инвеститори и изпълнители. 

Няма утвърдени от държавен или от браншов орган задължителни разходни норми 
за строителство. 

Законът не позволява монопол, картел и типизация в строителната дейност, въпреки 
че някои лансират изгодни на тяк картелни варианти. За инвеститорите-възложители е 
по-лесно и по-удобно въобще да не се намесват в проблемите на разкодните норми и 
калкулацията, а да rьрсят единична цена чрез състезание. Това е възможно да бъде 
постигнато само при известни видове СМР и за конкретен обект. При процедурата за 
„Текущ ремонт на сгради, постройки, в т.ч съоръжения и инсталации към тях;- 
ремонт на сгради общинска собственост, попадащи в zипотезата на чл. 151, ал.2 от 
ЗУТ" няма как да бъдат определени предварително обектите и видовете работи 
необходими за тякното изпълиение. Заради това процедурата се провежда чрез оценка 
на показателите на ценообразуване и коефициентът върху актуалните единични цени в 
изданието СЕК /включващ ДДС и печалба/. 

Разходната норма за всеки вид работа, включително и ремонтните работи, може да 
се вземе от съответната брошура "Разходни норми - СЕК", които са средни за страната и 
не е възможно да покрият всички конкретни случаи. 

Твърдите, че фирмите са посочили в офертите си разпределение на средствата за 
труд, материали и меканизация, но това не е така. Разкодните норми посочват 
изразкодвания труд /в човекочаса/, механизация /в машиносмени/ и материали /в 
съответната мерна единица - метри линейни, метра квадратни, метра кубични, 
килограми, броя/ за изпълнението на единица вид работа. 
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При провеждането на обществената поръчка не е изисквано посочване на разходни 

норми за образуване на единичните цени на видовете работи, а само показателите на 

ценообразуване, по които се изчисляват единичните цени на видовете работи, които не 

присъстват в изданието на СЕК, а за тези които присъстват в СЕК по цените посочени в 

него. 

3. Какви елементи на ценообразуване на видове СМР извън обхвата на СЕК: 

- Средна часова ставка-лв./час; 

- Процент на допълнителните разzоди върzу труда; 

- Процент на печалбата 

са посочили 7-те фирми, участвали в обявената с решение от 16.09.2022г. и 

прекратена процедура-публично състезание по обществена поръчка с идентичен 

предмет- изпълнение на текущи ремонти, която беше обявена с решение на 

Магдалина Илиева-зам.-кмет? 

Ценовите предложения на всички участници в предходната обществена поръчка, в 

частност обособена позиция №1, не са били декриптирани от комисията. Всички 

участници са били предложени за отстраняване от участие в процедурата на етап 

разглеждане на техническите им предложения, rьй като не са отговаряли на 

предварително обявените условия на възложителя. Следва да се има предвид 

разпоредбата на чл. 57, ал.1 от ППЗОП, съгласно която комисията отваря ценовите 

предложения на участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията 
на възложителя . Подробни мотиви са изложени в Протокол №1 /21.1 1.2022г. от работата 
на комисията, като същите са възприети изцяло от Възложителя в Решение №D 19229694 
/ 25. 1 1 .2022г. Протоколите от работата на комисията и решенията на възложителя са 

публично достьпни и са публикувани в профила на купувача на Община Русе, в 

платформата ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/todav/237800 

3.1. Какъв е предложеният от 7-те фирми коефидиент за увеличение на 

цените на СЕК? 

Коефициентьт за увеличение на цените на СЕК е бил част от ценовите предложения 

на участниците, като същите не са декриптирани от комисията, имайки предвид 
гореизложеното. 

3.2. По каква причина е била прекратена посочената обществена 
поръчка? Какви са пропуските на участвалите в предишната процедура фирми и 
защо няма подробен протокол? 

Предкодната обществена поръчка включваше две обособени позиции, като е 
прекратена само обособена позиция № 1: - Текущ ремонт на общински сгради, постройки, 
в т.ч. съоръжения и инсталации към тяк; - Ремонт на сгради общинска собственост, 
попадащи в хипотезата на чл. 151, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 
По обособена позиция №2: Текущ ремонт на елементите на техническата 
инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с който не 
се променят трасето и техническите характеристики — при необходимост;" има сключен 
договор. 

Обособена позиция №1 е била прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, rьй 
като всички подадени оферти са били неподходящи по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП. 
Техническите предложения на участниците не са отговаряли на предварително 
обявените условия на възложителя, заложени в документацията за обществена поръчка. 
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В Протокол № 1/2 1 . 1 1 .2022г. са изложени подробни мотиви от работата на комисията, 
относно отстраняването на участниците на етал технически предложения. 

Моля да имате предвид също, че срещу решението за прекратяване на обособена 
позиция №1 не е била подадена жалба от нито един от отстранените седем участници, 
което обосновава логическия извод, че подробните мотиви на комисията, отразени и в 
решението на възложителя кореспондират с установените несъответствия, противоречия 
и липсващи задължителни елементи в техническите предложения на участниците. 

Протокол №1 /2 1 . 1 1 .2022г. и всички други документи, които отразяват работата на 
назначената от възложителя комисия са публично достьпни на профила на купувача на 
Община Русе, в платформата ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/todav/237800 

4. В случай, че оферираните от „АС-СТРОЙ" ЕООД и ,,ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД 
елементи на ценообразуване на нови видове СМР, необzванати от СЕК: средна 
часова ставка и процент печалба са по-високи от предложените в офертите на 7-те 
фирми, участвали в прекратената идентична обществена поръчка, ще прекрати ли 
Магдалина Илиева с оглед необосновани и завишени цени настоящата поръчка и 
ще бъде ли обявена нова с цел разпределението на средствата за труд, материали и 
меzанизация да е съгласно разходните разчети от сборниците за различните видове 
СМР, издание на СЕК и при минимално завишаване на коефициента за увеличение 
на цените на СЕК? Тъй като теzническото предложение за изпълнение на 
предстоящите видове СМР не може да даде реална и достоверна представа за 
възможностите на изпълнителя, то критерият за ценообразуване е основен като 
предложение за бъдещите възлагания и сравнимите показатели са ценовите- т.е. 
предложенията за ценообразуване. 

За възложителя не е налице основание за прекратяване на обществената поръчка, 
възложена чрез процедура-пряко договаряне, като следва да се има предвид, че ценовите 
предложения в предходната поръчка не са били декриптирани от комисията, спазвайки 
императивната разпоредба на чл. 57, ал.1 от ППЗОП. 

5. Желая да ми бъде предоставено копие от протокола на комисията определена 
да разгледа ценовите предложения на кандидатите по обявената с решение от 
16.09.2022г. процедура-публично състезание по обществена поръчка с идентичен 
предмет- изпълнение на текущи ремонти, прекратена с Решение на Зам.-кмета 
Магдалина Илиева, както и да даде отговор на въпроса: 

Защо не е проведена отново процедура по публично състезание, която 
предполага попълване на ЕЕДОП и посочване на персонал и подизпълнители, а 
вместо това е избран вариант с покани до конкретни фирми, различни от 
участвалите в прекратената поръчка, като в този вариант липсва прозрачност и 
задължения за деклариране на персонал и подизпълнители, т.е липсва възможност 
участниците да докажат доколко реално имат възможност да изпълият поръчката? 

Протоколите от работата на комисията са публично достьпни и публикувани в 
профила на купувача на Община Русе, в платформата ЦАИС ЕОП: 
https://app.eop.bg/today/23 7800 

Възложителят не е имал задължение по ЗОП да открие отново процедура-публично 
състезание. Налице е била хипотезата на чл. 182, ал.1, т.2 от ЗОП, която позволява на 
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възложителя да приложи процедура пряко договаряне, тьй като предкодната процедура 

/в частност обособена позиция №1/ е била прекратена, rьй като всички подадени оферти 

/текнически предложения/ са били неподкодящи и първоначално обявените условия не 
са били променяни. Процедурата- пряко договаряне е открита при абсолютно същите 

условия, при които е открита и процедурата-публично състезание. 

Твърдението, че чрез процедура на пряко договаряне липсва прозрачност е 
неправилно и необосновано, тъй като процедурата е открита с решение, което подлежи 

на публикуване в Регисrьра на обществените поръчки на АОП, както и в профила на 

купувача на Община Русе в ЦАИС ЕОП. Всяко заинтересовано лице е имало възможност 

да обжалва решението за откриване, съгласно чл. 197, ал.1, т.5, б. „а" от ЗОП. 

Поканените участници са представили с офертите си ЕЕДОП, в който са декларирали 

цялата необходима информация относно личното им състояние и заложените в 
документацията критерии за подбор. Моля да имате предвид, че участниците в ЕЕДОП 
са декларирали информация за персонала, с който разполагат. Образецът на ЕЕДОП 
позволява участниците да декларират и дали ще ползват подизпълнители или не. 
Приложеният към изискванията на поръчката ЕЕДОП може да разгледате в ел. преписка 
на поръчката на профила на купувача на Община Русе, в платформата ЦАИС ЕОП: 
https://app.eop.bg/today/260606 

б. 3ащо г-жа Магдалина Илиева в качеството й на възложител не е предвидила 
процедура за провеждане на настоящата поръчка, изискваща подаване на ЕЕДОП 
като гаранция за доказване възможностга за добро и качествено изпълнение на 
поръчката? 

В процедурата-пряко договаряне е предвидено подаване на ЕЕДОП, който може да 
разгледате в ел. преписка на поръчката на профила на купувача на Община Русе, в 
платформата ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/today/260606 

Моля да имате предвид, че ЕЕДОП е единен образец на Европейската комисия, 
утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 от 05.01.2016г. и представлява лична 
декларация на икономическите оператори. По смисъла на чл. 59 от Директива 
2014/24/ЕС, ЕЕДОП представлява декларация на икономическия оператор, че той не се 
намира в някое от положенията, при които икономическите оператори е задължително 
или е възможно да бъдат изктпочени и отговаря на съответните критерии за подбор. В 
ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

ЕЕДОП е единствено лична декларадия, като гаранцията за добро и качествено 
изпълнение, която визирате, се удостоверява с документи, чрез които се доказва 
посочената в ЕЕДОП информация. Тези документи са изброени в чл. 58, ал.1 от ЗОП / за 
доказване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП/ и в чл. 60, чл. 
62 и чл. 64 от ЗОП / за доказване на критериите за подбор, които възложителят е избрал 
да определи по отношение на участниците/. Документите за доказване липсата на 
основания за отстраняване и за съответствие с предварително заложените критерии за 
подбор се представят от участника само след отваряне на офертите и/или при сключване 
на договор. 
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7. Защо г-жа Магдалина Илиева в качеството й на възложител не е предвидила 
изискване в настоящата обществена поръчка за предоставяне на ISO като гарандия 
за добро изпълнение и качество на поръчката? 

За възложителя не е налице задължение по ЗОП да заложи критерий за подбор по чл. 
63, ал.1, т.10 от ЗОП, т.е. участниците да прилагат системи за управление на качеството. 
Разпоредбата на чл. 59, ал.1 от ЗОП, в частност на чл. 63, ал.1 от ЗОП е диспозитивна и 
следователно е въпрос на оперативната самостоятелност на възложителя дали и как ще 
определи съответните критерии за подбор към участниците. 

8. Защо г-жа Магдалина Илиева в качеството й на възложител не е 
предвидила изискване в настоящата поръчка за посочване на подизпълнители? 

В обществената поръчка е предвидена възможност участниците да посочат дали 
ще използват подизпълиители, като декларират това обстоятелство в ЕЕДОП, раздел В 
„Технически и професионални способности", поле „ Възлагане на подизпълиители в 
процентно изражение". Съгласно чл. 66, ал.1 от ЗОП, участниците посочват в офертата 
си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива. 

От друга страна, ако по време на изпълнение на договора, се установи 
необходимост от включването на подизпълиители, изпълиителят може да се възползва 
от законовата възможност по чл. 66, ал.14 от ЗОП, която допуска участието на 
подизпълиители, ако кумулативно са налице предвидените в закона условия: 

1. За новия подизпълиител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
2. Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява; 

9. Желая да ми бъде предоставено копие от протокола на комисията по 
поръчката обявена с Решение от 14.12.2022г. на зам.-кмета Магдалина Илиева, 
както и копие от офертата на фирмата, с която зам.-кметът Магдалина Илиева ще 
сключи договор за възлагане изпълнението на горната обществена поръчка. 

На основание чл. 33, ал.2 от ЗМСМА, прилагам копие на протоколите от работата на 
комисията по предходната обществена поръчка и офертата на участника, който е избран 
за изпълнител. Моля да имате предвид, че ЕЕДОП е декларация, която съдържа лични 
данни, които са защитени със закон. 

Приложения: 

1. Протоколи от работата на комисията по предходната обществена поръчка; 
2. Оферта на „АGСТРОЙ" ЕООД; 

Кмет на Община Русе 
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