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Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров

Весела Антонова
Елена Димова

Зорница Иванова

при  участието  на  секретар  –  протоколиста  Милена  Емилова,  разгледа  в 
заседание, проведено на 03.05.2012г., преписка № КЗК-313/345/2012г., докладвано от 
члена на Комисията –г-жа Зорница Иванова.

В  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  е  образувано  производство  по 
преписка  №  КЗК-313/29.03.2012г.  във  връзка  с  постъпила  жалба  с  вх.  №  ВХР-
574/21.03.2012г. на Обединение „ГБС -Енерго Ремонт Строй –Враца” срещу Решение 
No 323/12.03.2012г.  на  кмета  на  община  Враца  за  прекратяване  на  процедура  за 
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Реконструкция  на  водопроводната 
мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр.  Враца – 
ЕТАП1”, открита с Решение No 920/13.07.2011г. на възложителя.

На 09.04.2012г. е образувано производство по преписка № КЗК-345/2012г. 
във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-597/23.03.2012г. от страна на Консорциум 
„Воден проект Враца” срещу Решение № 323/12.03.2012г. на кмета на община Враца 
за  прекратяване  на  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет 
„Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и  удължаване  на 
канализационната  мрежа  на  гр.  Враца  –  ЕТАП1”,  открита  с  Решение  No 
920/13.07.2011г. на възложителя.

       С Протокол № 558/24.04.2012г.,  Комисията за защита на конкуренцията 
определи обединяване на преписките № КЗК-313/2012г.  и КЗК-345/2012г. в  общо 
производство, като новата преписка се води под № КЗК-313/345/2012г.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА  ОБЕДИНЕНИЕ „ГБС-ЕНЕРГО РЕМОНТ 
СТРОЙ -ВРАЦА” 
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Жалбоподателят  оспорва  Решение  №  323/12.03.2012г.  на  кмета  на  община 
Враца   за  прекратяване  на  настоящата  процедура  като  незаконосъобразно поради 
следните съображения.

Възложителят прекратява процедурата на основание чл.39,  ал.1,  т.6 от ЗОП 
поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането й, които 
не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 
процедурата.  В  мотивите  на  процесното  решение  е  посочено,  че  Решение  No 
1440/26.10.2011г. на Вр. И.Д. кмет на община Враца за класиране на участниците и 
избор  на  изпълнител  на  обществената  поръчка  с  предмет  „Реконструкция  на 
водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационна мрежа на гр. 
Враца  –Етап  1”  е  отменено  като  незаконосъобразно  от  КЗК  с  Решение  No 
1684/08.12.2011г., като същото е потвърдено от ВАС с Решение No 2457/20.02.2012г. 
Мотивите за отмяна на решението за класиране са, че помощният орган -комисията е 
подходила формално при оценка на техническото предложение, като не е изпълнила 
и задълженията си по чл.72, ал.1, т.4 от ЗОП на кратко описание на предложенията на 
участниците.  Липсата  на  фактически  изложения  относно  поставените  оценки  на 
участниците  по  реда,  предвиден  в  методиката  на  възложителя  е  съществено 
нарушение на чл.73, ал.1 от ЗОП и правилно е преценено от КЗК като основание за 
отмяна  на  оспорения  акт.  Освен  това  КЗК  е  преценила  като  незаконосъобразно 
действията на назначената от възложителя комисия във връзка с приложението на 
чл.68, ал.8 от ЗОП.

Жалбоподателят твърди, че нито един от посочените недостатъци  в работата 
на комисията за провеждане на процедурата и констатирани от КЗК в Решение  No 
1684/2011г., потвърдено от ВАС, не представлява нарушение по смисъла на чл.39, 
ал.1, т.6 от ЗОП и не се явява годно основание за прекратяване на процедурата.

За да е осъществен фактическият състав на разпоредбата на чл.39, ал.1, т.6 от 
ЗОП е необходимо да се установи нарушение, което да е свързано с откриването и 
провеждането на обществена поръчка и да е от такова естество, че да не може да 
бъде отстранено без съществено да се променят условията на поръчката. В случая в 
мотивите  на  Решение  No 1684/2011г.  КЗК  приема,  че  са  налице  нарушения при 
провеждането на настоящата процедура, но същите не са от такова естество, че да 
обосноват прекратяването й, а следва преписката да бъде върната на възложителя за 
продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите на участниците в 
плик  1  за  съответствие  с  изискванията  на  възложителя. При  връщането  на 
процедурата комисията е следвало да  разгледа документите на участниците в плик 1, 
да  отстрани  от  процедурата  класирания  на  първо  място  участник  Консорциум 
„Сдружение Враца”,  тъй като по отношение на него не е следвало да се прилага 
разпоредбата  на  чл.68,  ал.7  и  8  от  ЗОП  поради  това,  че  не  офертата  му  не  е 
отговаряла  на  предварителните  изисквания  на  възложителя  и  да  изложи  кратко 
описание  на  техническите  предложения  на  останалите  допуснати  до  оценка 
участници  и  конкретни  мотиви  за  оценяването  им,  които  да  кореспондират  с 
действителното им офертно предложение.

С оглед на изложеното и предвид, че в мотивите на решенията на КЗК и ВАС 
установените нарушения в дейността на комисията не са от такова естество, че да 
водят до прекратяването й, в случая не е изпълнен фактическия състав на чл.39, ал.1, 
т.6 от ЗОП за прекратяване на настоящата процедура.

Освен  това,  Решение  No 1684/08.12.2011г.  на  КЗК,  с  което  са  дадени 
горепосочените  указания,  е  влязло  в  сила  и  е  задължително  за  възложителя,  т.е. 
същия е следвало да се съобрази с указанията на КЗК за законосъобразно провеждане 
на  процедурата,  а  не  за  нейното  прекратяване.  В  тази  връзка  незаконосъобразно 
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възложителят  е  прекратил  настоящата  процедура,  позовавайки  се  в  мотивите  на 
решението за прекратяване на Решение  No 1684/08.12.2011г. на КЗК, потвърдено с 
Решение  No 2457/20.02.2012г.  на  ВАС,  в  които  не  се  съдържат  указания  за 
прекратяването й.

С оглед на изложеното жалбоподателят моли да бъде отменен процесният акт 
на  възложителя  и  преписката  –върната  за  продължаване  на  процедурата  от 
последното  законосъобразно  действие  –разглеждане  на  документите  в  плик  1  за 
преценка  на  съответствието  им  с  изискванията  за  подбор  съгласно  мотивите  на 
Решение No 1684/08.12.2011г. на КЗК.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА КОНСОРЦИУМ „ВОДЕН ПРОЕКТ ВРАЦА”

Жалбоподателят оспорва като незаконосъобразно Решение No 323/12.03.2012г. 
на  възложителя  за  прекратяване  на  настоящата  процедура  поради  допуснати 
съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила. 

С  молба  с  вх.  No към КЗК-313/02.05.2012г.  представителят  на  Консорциум 
„Воден проект Враца” на основание чл.155, ал.1 от АПК във връзка с чл.122з от ЗОП 
оттегля изцяло жалба с вх. No ВХР-597/23.03.2012г. от страна на Консорциум „Воден 
проект  Враца”  срещу Решение  No 323/12.03.2012г.  на  кмета  на  община Враца  за 
прекратяване  на  настоящата  процедурата  и  моли производството по преписка  No 
345/2012г. да бъде прекратено.

СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

Възложителят счита жалбите на Обединение „ГБС –Енерго Ремонт Строй –
Враца”  и  Консорциум  „Воден  проект  Враца”  за  неоснователни  и  необосновани 
поради следните съображения.

Счита,  че  съгласно  условията  на  ЗОП възложителят  притежава  оперативна 
самостоятелност  по  отношение  на  провеждането  на  процедурите  за  възлагане  на 
обществени  поръчки,  включително  и  по  отношение  на  тяхното  прекратяване.  В 
преценка на възложителя е да прекрати провежданата обществената поръчка.

Възложителят твърди, че в настоящия случай не се касае до неизпълнение на 
влязло в  сила  решение  на КЗК,  а  за  упражняване  на законни права от страна  на 
възложителя, които целят единствено законосъобразното протичане на процедурата 
за възлагане на обществената поръчка.

Сочи,  че в настоящия случай се касае за възлагане на обществена поръчка, 
финансирана  по  Оперативна  програма  „Околна  среда  2007-2013г.”  в  рамките  на 
Проект No 58111-65-256 „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” съгласно 
Договор за безвъзмездна  помощ  No 58111-С065-256/15.01.2010г., която съобразно 
прогнозната й стойност подлежи на предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.22, б. „а” 
от  ЗОП.  В  Доклада  на  Изпълнителния  директор  на  АОП  (с  изх.  No ПК-
36/08.06.2011г.),  както  и  в  Становището  на  Управляващия  орган  –МОСВ  при 
осъществения  предварителен  контрол  в  методиката  за  оценка  на  офертите  са 
констатирани множество нарушения, които не са отстранени изцяло от възложителя 
при откриването на процедурата. Одобрената с документацията за участие оценъчна 
система,  касаеща  техническата  част  на  офертата  е  базирана  на  подпоказатели, 
подлежащи  на  субективна  преценка,  поради  което  се  явяват  в  нарушение  на 
принципите на ЗОП, както и в противоречие на чл.28, ал.2 от ЗОП.
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Възложителят  твърди,  че  настоящата  процедура  е  прекратена  на основание 
чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП поради установяването на пороци в методиката за оценка на 
офертите,  които  водят  до  невъзможност  правилно  и  точно  да  бъдат  изчислени 
резултатите  в  съответствие  с  одобрения  критерий  и  да  бъде  избрана  офертата, 
съответстваща  в  най-голяма  степен  на  изискванията  на  потребностите  на 
възложителя.  Залагането  на  показател  за  оценка,  противоречащ  на  действащата 
нормативна  уредба,  съставлява  само  по  себе  си  самостоятелно  основание  за 
прекратяване  на  процедурата  на  посоченото  основание,  тъй  като  в  процедурата 
следва  да  има  ясни  правила  за  оценка,  които  да  обосновават  сравняването  на 
офертите. Липсата на подробни указания от страна на възложителя по отношение на 
показателите  за  оценка  още  към  момента  на  откриване  на  процедурата  е 
неотстраним, съществен порок, който обосновава  законосъобразното прекратяване 
на процедурата на посоченото основание.

На следващо място, в одобрената документация  в указанията за определяне на 
финансовата  оценка  на  предложението  възложителят  е  допуснал  възможност 
участниците да променят ценовите си оферти (т.е. да уточняват коя от две възможни 
цени е вярна), при констатирани несъответствия между предложените единични цени 
и общата стойност, което е абсолютно нарушение на чл.68, ал.11 от ЗОП. Комисията 
за  провеждане  на  процедурата  поради  открити  аритметични  грешки  в  ценовите 
оферти на участниците е изискала от тях разяснения, като е допуснала и поправянето 
им,  което  представлява  съществено  процесуално  нарушение  закона.  Тези 
обстоятелства  са  констатирани  от  Управляващия  орган  след  осъществен 
предварителен контрол върху протоколите от работата на комисията –Становище на 
отдел  „Предварителен  контрол”  при  дирекция  „Фондове  на  Европейския  съюз  за 
околна  среда”  в  Министерство  на  околната  среда  и  водите,  но  комисията  не  е 
изпълнила препоръките за отстраняване на тези нарушения.

Предвид  изложеното,  възложителят  счита,  че  посочените  нарушения  са 
съществени и водят  до  необратими пороци на  цялата  процедура,  като  същите  не 
могат  да  бъдат  санирани  от  страна  на  административния  орган  и  обуславят 
необходимостта от прекратяване на процедурата.

По  отношение  на  твърдението  в  жалбата  на  Консорциум  „Воден  проект 
Враца”  за  нарушение  на  чл.59,  ал.2,  т.4  от  АПК  е  изложено,  че  доводите  на 
жалбоподателя  в  тази  насока  са  несъстоятелни.  Посочването  на  разпоредбата  на 
чл.39,  ал.2  от  ЗОП  и  разискването  на  съдържанието  й  е  несъотносимо  към 
настоящото  производство,  тъй  като  действителното  правно  основание  за 
прекратяване на процедурата не е в обхвата на посочената норма.

С оглед на изложеното,  моли да бъдат  оставени без уважение двете жалби 
срещу Решение No 323/12.03.2012г. на възложителя.

                                         ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

       Идентификация на страните:

А.  Обединение  „ГБС  -Енерго  Ремонт  Строй  –Враца”  в  качеството  на 
жалбоподател, създаден със Споразумение за създаване на сдружение между:

 „Главболгарстрой”  АД,  вписано  в  ТР  към  АВ  с  ЕИК  831652485,  със 
седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Дамяница” No 3-5, представлявано 
от  Павел  Калистратов  –Главен  изпълнителен  директор  и  Камен  Наумов  –
Изпълнителен директор;
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„ГБС Инфраструктурно строителство” АД, вписано в ТР към АВ с ЕИК 
130131711, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Дамяница”  No 3-5, 
представлявано  от  Георги  Харизанов  –Главен  изпълнителен  директор  и  Камен 
Пешов –Зам.-председател на Управителния съвет.

 и 
„Енерго Ремонт Строй” ЕООД, вписано в ТР към АВ с ЕИК 121891697, със 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Дондуков” No 117, представлявано 
от Стефан Даскалов –управител.

Б.  Консорциум  „Воден  Проект  Враца”,  жалбоподател,  създаден  със 
Споразумение за създаване на обединение от 10.08.2011г. между:

САД Компани Женерал де Трево дХидролик –дружество, организирано и 
съществуващо съгласно законодателството на Франция, регистрирано в регистъра на 
търговските дружества в Париж под номер RCS B 562 077 503, със седалище на ул. 
„Ру де ла Бом” No 28 чрез своя клон в България

САД С.А., клон България, регистрирано в ТР към АВ с ЕИК 200816055, със 
седалище  и  адрес  на  управление  гр.  София,  ж.к.  „Яворов”  бл.73,  етаж  5,  ап.9, 
представлявано от Жан Мишел Джелоян

И
„Строително предприемачески холдинг” ЕООД, вписано в ТР към АВ с 

ЕИК 130917415, със седалище гр. София, ул. „Буная” No 8, офис 7, представлявано 
от г-н Георги Георгиев –управител.

В.  Кмет  на  община Враца,  възложител по  смисъла  на  чл.7,  т.1  от  ЗОП 
Административният адрес: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” No 6. 

1.  С  Решение  No 920  от  13.07.2011г.  възложителят  открива  процедура  за 
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Реконструкция  на  водопроводната 
мрежа и реконструкция н удължаване на канализационната мрежа на гр.  Враца –
ЕТАП 1”  .  Видът  на  процедурата  е  „открита”,  по  реда  на  ЗОП.  С Решението за 
одобрени обявлението и документацията за участие.

2. Съгласно обявлението и документацията за участие:
2.1.  Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” 

при показатели:
Финансова оценка на предложението –ФО с тежест 40% и
Техническа оценка на предложението –ТО ( ТО1 –Оценка на предложената 

концепция за изпълнение, ТО2 –Оценка на предложената оценка на риска и ТО3 –
Оценка на предложените мерки за опазване на околната среда) с тежест 60%. 

2.2. В раздел IX от документацията за участие е описана методиката за оценка 
на офертите. Съобразно последната, техническата оценка на предложението (ТО) е 
експертна  като  максималната  стойност,  която  може  да  получи  участник  в 
процедурата е  100 т.  Оценяването се извършва чрез сравняване на представените 
технически  предложения  за  изпълнение  на  договора  –  концепции  за  работа, 
обосновки и доказателства в отделните оферти и се определя по следната формула: 
ТО= (ТО1 + ТО2 + ТО3) х 2 , където ТО1 е оценка на предложената концепция за 
изпълнение  с  максимално  възможна  оценка  от  25  точки,  ТО2  е  оценка  на 
предложената оценка на риска с максимална оценка 15 точки и ТО3 е оценка на 
предложените мерки за опазване на околната среда с максимално възможна оценка 
10 точки. 
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По всеки един от трите подпоказателя възложителят е изложено какво следва 
да съдържат предложенията на участниците. 

По подпоказател ТО1 „Оценка на предложената концепция за изпълнение на 
проекта” оценяването на участниците е в следните диапазони: от 17 до 25т.; от 9 до 
16 точки; от 1 до 8 точки, като подробно са изложени критериите на възложителя за 
присъждане на точки във всеки един от трите диапазона.

По същия начин по подпоказател ТО2 „Оценка на предложената оценка на 
риска” са определени диапазоните, в които се присъждат точки: от 11-15т.; от 6 до 
10т.; от 1 до 5 т. и критериите за оценяване;

По  подпоказател  ТО3  „Оценка  на  предложените  мерки  за  опазване  на 
околната  среда”:  от  7  до  10т.;  от  4-6т.  и  от  1  до  3  т.  съобразно  съответните 
изисквания на възложителя.

3.  С писмо с изх. No 08-00-2012 от 14.06.2011г. от Дирекция „Фондове на ЕС 
за  околната  среда”  на  МОСВ  (Междинно  звено  –МЗ)  изпращат  на  възложителя 
становище за осъществен предварителен контрол от страна на Междинното звено и 
доклада  на  АОП по чл.20,  ал.2,  т.1  от  ЗОП върху  проекта  на документацията  за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа 
и реконструкция и удължаване на канализационна мрежа на гр. Враца –Етап 1”.

3.1.  В доклад с изх.  No ПК-36 от 08.06.2011г. на Изпълнителния директор на 
АОП относно  осъществен  контрол  във  връзка  със  съответствието  на  проекта  на 
решението  за  откриване  и  подлежащите  на  утвърждаване  с  него  обявление  и 
документация за  участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка  с 
изискванията на ЗОП в т.15 са изложени констатации във връзка с методиката за 
оценка. По отношение на показателя „Техническа оценка” и неговите подпоказатели 
са дадени следните препоръки. Относно оценяването на „методология за изпълнение 
на проекта” е посочено, че механизмът на оценка трябва да осигурява отсяване на 
най-изгодното предложение от гледна точка на крайния резултат, не на средствата за 
неговото  постигане.  Ако  оценката  е  ориентирана  към  цялостната  концепция  за 
изпълнение трябва ясно да е посочено какво трябва да съдържа тази концепция, кои 
елементи да са посочени и как точно. Посочено е също, че за оценката по основните 
подпоказатели  се  използва  подход,  при  който  са  формирани  основни  групи  за 
разграничаване на офертите на участниците. В първата група попадат оферти, които 
в  най-голяма  степен  отговарят  на  изискванията  на  възложителя,  втората  група 
включва  предложения,  които  не  са  достатъчно  подробни  поради  липса  на 
определени елементи и третата –съдържа предложения,  които са  повърхностни и 
имат  съществени пропуски.  Указано е,  че  подобно оценяване може да  доведе  до 
класиране на челни позиции на участник, който е получил незадоволителна оценка 
по един от подпоказателите на техническото предложение и висока по другите два. С 
такава оферта не може да се обезпечи очакваното изпълнение и методиката не може 
да покаже най-добрия изпълнител. Определен е голям диапазон от точки за оценка 
на  аналогични  предложения,  което  е  предпоставка  за  субективно  оценяване  на 
техническите оферти. По този начин не става ясно наличието или липсата на кои 
елементи ще позволят присъждането или отнемането на точки.

3.2.  Представено е и Становище от Междинното звено относно осъществен 
предварителен  контрол  за  съответствие  на  проекта  на  решението  за  откриване  и 
подлежащите  на  утвърждение  с  него  обявление  и  документация  за  участие  по 
настоящата  обществена  поръчка  с  предмет  „Реконструкция  на  водопроводната 
мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца –Етап 
1”. В раздел  IV. Методика за оценка  е указано, че в частта „Техническа оценка” е 
необходимо да бъде посочено конкретно кога ще бъдат поставяни повече и кога по-
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малко  точки  за  оценяване  по  съответния  показател.  В  скалата  за  оценяване  има 
твърде  големи  маржове  на  съответните  оценъчни  стъпала  –напр.  по  показател 
„Оценка на методологията за изпълнение на проекта” има маржове от 39 до 30 точки 
на едно оценъчно стъпало,  всъщност най-ниският марж на оценъчно стъпало е 7 
точки. Недопустимо е в скалата на оценяване да има такива маржове между точките 
на  едно  оценъчно  стъпало,  които  да  предоставят  неограничена  възможност  за 
субективна преценка от членовете на комисията.

4.  Със  Заповед № 928/19.08.2011 г.  е  назначена комисия за  провеждане  на 
процедурата. 

5.  Комисията  е  извършила  оценяване  на  участниците  по  техническия 
показател, обективирани в Протокол No 2 от 11.10.2011г. Посочено е, че всеки член 
на  комисията  е  попълнил  индивидуален  формуляр  за  оценка  и  общ формуляр  – 
средноаритметична  стойност  за  показатели  ТО1,  ТО2  и  ТО3,  неразделна  част  от 
протокола,  като  подробна  мотивировка  за  поставените  оценки  се  съдържа  в 
експертно становище по показател „Техническа оценка”. Приложение към протокола 
са посоченото експертно становище, становище на двамата консултанти в комисията 
за  провеждане  на  процедурата,  както  и  индивидуалните  формуляри  за  оценка, 
съдържащи  присъдените  от  членовете  на  комисията  точки  и  техните  мотиви  за 
оценяването им.

5.1. В Протокол No 3/13.10.2011г. на комисията са отразени ценовите оферти 
на  допуснатите  участници.  Комисията  е  констатирала  аритметични  грешки  и 
пропуски  в  представените  количествено-стойностни  сметки  на  13  участника.  На 
основание чл.68, ал.11 от ЗОП и т.4.2. от Раздел  IX от утвърдената документация 
комисията е изискала разяснения от тези участници с писма, с които ги е уведомила 
за констатираните аритметични грешки и е поискала потвърждение на нанесените 
корекции в двудневен срок от получаване на искането.

6. С писмо с вх. No 0400-400/26.10.2011г., изпратено от Дирекция „Фондове на 
ЕС за околна среда” –Междинно звено е изпратено становище на Междинното звено 
по  чл.15,  ал.4  от  Наредба  за  осъществяване  на  предварителен  контрол  върху 
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства 
от Европейските фондове извършен по отношение на Протоколи  No 1,  2,  3,  4 от 
работата на комисията за оценка на офертите на община Враца от открита процедура 
за възлагане на настоящата обществена поръчка. В т.2. на Становището е посочено, 
че  в  хода  на  проверка  на  протоколите  е  констатирано,  че  оценителната  комисия 
поради открити грешки в аритметичните пресмятания в офертите на участниците е 
изискала  разяснения  по  тях  и  е  допуснала  поправянето  им,  като  са  изброени 
предложените цени съгласно ценовите оферти на 13 участника, както и допуснатата 
корекция  в  тези  цени,  след  приетите  разяснения  на  участниците  във  връзка  с 
потвърждението от тяхна страна на пресметнатите от комисията корекции, които са 
всеки различен участник са, както в посока на увеличение на ценовото предложение, 
така и в посока на неговото намаление

В становището  се  коментира,  че  съгласно  чл.68,  ал.11  от  ЗОП,  изр.  второ 
възможността за разяснение е допустима, но не с оглед промяна на цената. Веднъж 
предложена, цената не може да бъде изменяна в хода на процедурата. Изложено е 
също,  че  комисията  няма  възможност  да  инициира  промяна  на  цената  поради 
аритметични  грешки,  нито  възложителят  има  възможност  да  отстрани  такива, 
доколкото законът не предвижда такава. Под предлог за аритметични грешки, всеки 
участник би могъл да иска редукция или увеличаване на цената в  зависимост от 
интереса  му  в  конкретната  ситуация,  което  би  могло  да  злепостави  останалите 
участници спрямо първоначалните им оферти. В становището е изложено мнението в 
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хипотеза, когато при оферирани единични цени (напр. по КСС) общата им сума се 
различава  от  глобалната  такава,  представена  в  ценовото  предложение,  комисията 
следва  да  оценява  тази  от  двете  суми,  която  според  условията  на  тръжната 
документация и образеца на ценовата оферта следва да бъде остойностена в точки 
според методиката. Ако възложителят е записал в методиката, че само глобалната 
сума е релевантна за оценка чрез методиката, тя следва да бъде взета предвид. При 
всички  случаи  не  може  да  има  две  меродавни  цени,  които  се  различават  и 
възложителят да дава възможност на участника да уточни коя всъщност от тях  е 
имал предвид, което на практика би означавало възложителят да е допуснал изрично 
варианти на ценовите  предложения,  а  случая  не е  такъв.  С  оглед  на  изложените 
съображения в становището е изложено, че комисията за провеждане на процедурата 
е  допуснала  съществено  нарушение  на  закона  и  дава  препоръка  същото  да  бъде 
отстранено.

7. В Протокол No 4/26.10.2011г. на комисията е посочено, че комисията след 
получаване на становище от „Прекдварителен контрол” на МОСВ и запознаване на 
направените  в  него  констатации  и  препоръки  във  връзка  със  съобразяване  на 
комисията  с  ограниченията  по  чл.68,  ал.11,  изр.  2-ро  от  ЗОП  относно 
недопустимостта за промяна на ценовото предложение, приема ценовите оферти на 
участниците  съгласно  Протокол  No 3  от  13.10.2011г.,  съобразявайки  се  с 
ограниченията, предвидени в чл.68, ал.11, изр.2-ро от ЗОП относно недопустимостта 
за  промяна  на  ценовото  предложение.  В  тази  връзка  комисията  е  извършила 
оценяване на всички участници, допуснати до етапа на оценка на ценовите оферти 
по  показател  ФО,  вземайки  предвид  общата  цена  на  всеки  участник  съгласно 
образеца на ценовата му оферта, а не направените и потвърдени корекции на тези 
цени. 

Комисията  е  извършила  комплексно  оценяване  на  офертите  и  е  класирала 
участниците в процедурата.

8. С Решение 1440/26.10.2011г. на възложителя на основание чл.73, ал.1 и ал.2 
от ЗОП и протоколите от дейността на комисията No 1, 2, 3 и 4 и Становище с вх. No 
0400-400/26.10.2011г.  на  „ПК”  на  МОСВ  е  обявил  класиране  на  участниците  в 
процедурата, както следва:

На първо място е класирано Консорциум ДЗЗД „Сдружение Враца”;
На второ място: Консорциум ДЗЗД „Воден цикъл 2011”;
На трето място: Обединение „ГБС -Енерго Ремонт Строй –Враца”;
На четвърто място: Обединение „Воден проект Враца”.

           8.1.  Решение  No 1440/26.10.2011г. на възложителя е обжалвано от ДЗЗД 
„Воден Цикъл 2011”,  по чиято жалба е образувано производство по преписка  No 
КЗК-1290/2011г. и Консорциум „Воден Проект Враца”, по чиято жалба е образувано 
производство КЗК  No 1291/2011г. С протоколно определение  No 1932/24.11.2011г, 
КЗК е обединила преписките в общо производство, като новата преписка се води под 
No КЗК-1290/1291/2011г.

     9.  По преписка  No КЗК-1290/1291/2011,  КЗК се произнася с Решение  No 
1684/08.12.2011г., с което на основание чл. 122г, ал. 1, т. 2 и ал.2 от ЗОП  отменя като 
незаконосъобразно Решение № 1440/26.10.2011 г. на възложителя и връща преписката 
за продължаване на процедурата от етап разглеждане съответствието на документите 
в  плик 1  с  изискванията за  подбор,  съобразно мотивите,  изложени в  настоящото 
решение.

В мотивите на решението си КЗК визира наличие на нарушение в дейността на 
комисията за провеждане на процедурата, изразяващо се в неправилно приложение 
на чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП по отношение на изискване за допълнително представяне 
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на документи от ДЗЗД „Сдружение Враца”, а именно доказателства за наличие на 
свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс за финансиране 
на работите в размер на не по-малко от 4 000 000лв под формата на пари в брой, 
гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или друга приемлива 
форма на  разполагаеми средства чрез  представяне  на банкова  атестация/  банково 
удостоверение от обслужващата банка за наличие на това изискване. В плик 1 от 
офертата си ДЗЗД „Сдружение Враца” е представило документи, посредством които 
не се доказва покриването на заложения критерий за подбор, но коментираните в 
решението документи, не са „липсващи” или „нередовни” по смисъла на чл.68, ал.7 
от ЗОП, поради което не следва да се прилага разпоредбата на чл.68, ал.8 от ЗОП, а 
участникът да се отстрани от процедурата.

Съгласно  мотивите  на  решението  на  КЗК  са  изложени  констатации  за 
нарушение на чл.73, ал.1 от ЗОП при постановяване на решението за класиране на 
участниците  и  избор  на  изпълнител,  доколкото  същото  е  немотивирано.  В 
съставените  протоколи  на  комисията  и  приложенията  към  тях,  въз  основа  на 
съдържащите  се  в  тях  оценки  е  извършено  класирането  на  участниците,  липсва 
фактическо описание на техническите предложения на участниците, подлежащи на 
оценка,  което  е  в  нарушение  на  чл.  72,  ал.  1,  т.  4  от  ЗОП,  липсва  и  анализ  на 
представените  оферти,  а  също  и  конкретни  мотиви  за  поставянето  на  точките  в 
определения  диапазон,  което  води  до  незаконосъобразност  на  обжалвания  акт. 
Доколкото оценката на техническите предложения на участниците е в преценката на 
членовете на комисията, задължение на последната е да посочи конкретни аргументи 
въз  основа  на  офертните  предложения  за  присъдените  от  нея  точки  като  сравни 
същите, така както е заложено по методика, отчете предимствата и недостатъците 
им, което съответно да обоснове извода за правилното оценяване на участниците, 
което в случая не е направено. Липсата на яснота и прозрачност при оценяването на 
офертите на класираните участници води като резултат до нарушаване принципите 
на публичност и прозрачност при провеждането на процедурата при разходването на 
публични средства, а също и на равнопоставеност и свободна конкуренция между 
участниците. 

9.1. Решение  No 1684/08.12.2011г. на КЗК е обжалвано от ДЗЗД „Сдружение 
Враца” пред ВАС, по която е образувано адм. дело No 614/2012г.

10.  С  Решение  No 2457/20.02.2012г.  по  адм.  дело  No 614/2012г.,  ВАС 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Консорциум ДЗЗД „Сдружение Враца” срещу Решение  No 
1684/08.12.2011г. на КЗК по преписка No КЗК-1290/1291/2011г.

10.1. В мотивите на съдебното решение е приет за правилен изводът на КЗК за 
неправилно приложение на чл.68, ал.7 и 8 от ЗОП при преценка за допустимост на 
офертата на ДЗЗД „Сдружение Враца”, като е изложено, че помощният орган като е 
извършил  преценка  за  допускане  до  оценяване  на  класирания  на  първо  място 
участник,  след  като  му  е  дала  възможност  допълнително  да  представи  нови 
удостоверения от банка, комисията е допуснала нарушения на етапа на разглеждане 
съответствието на документите в плик 1 с изискванията за подбор. 

Приет е за правилен анализът на КЗК относно липсата на мотиви на помощния 
орган при оценяването на участниците по техническия показател. В решението на 
ВАС е изложено, че преценката за мотивираност на оспорения акт на възложителя се 
извършва  с  оглед  това  дали  от  мотивите,  изложени  в  протокола  на  комисията, 
отговарят  на  изискванията  на  възложителя  при  оценката  на  техническото 
предложение да се извърши сравнителен анализ между представените оферти и на 
базата на този анализ да се мотивират поставените точки за всеки от участниците. 
Така, както са изложени мотивите на помощния орган в настоящия случай не дават 
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яснота кои параметри от конкретното предложение са дали предимство на участника 
и  са  оценени  с  по-висока  оценка  и  съответно  кои  параметри  са  преценени  като 
незадоволителни и са довели до намаляване на оценката в предвидения диапазон. 
Изложено  е,  че  в  случая  комисията  за  провеждане  на  процедурата  е  подходила 
формално  при  оценка  на  техническото  предложение,  като  не  е  изпълнила 
задължението на чл.72, ал.1,  т.4 от ЗОП за кратко описание на предложенията на 
участниците. За правилни са приети изводите на КЗК за отмяна на решението на 
възложителя за избор на изпълнител поради немотивираност.

11.  С  Решение  No 323/12.03.2012г.  кметът  на  община  Враца  на  основание 
чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на 
канализационната мрежа на гр. Враца –Етап 1”.

В раздел IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата е изложено следното: 
„Решение  No 1440/26.10.2011г. на вр. и.д.  кмет на община Враца за класиране на 
участниците  и  избор  на  изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет 
„Реконструкция  на  водопроводна  мрежа  и  реконструкция  и  удължаване  на 
канализационна мрежа на гр. Враца –Етап 1” е отменено като незаконосъобразно от 
КЗК с Решение No 1684/08.12.2011г. Същото е потвърдено и от ВАС с Решение No 
2457/20.02.2012г. Мотивите са, че помощният орган –комисията е подходила съвсем 
формално  при  оценка  на  техническото  предложение,  като  дори  не  е  изпълнила 
задължението си по чл.72, ал.1, т.4 от ЗОП за кратко описание на предложението на 
участниците.  Липсата  на  фактически  изложения  относно  поставените  оценки  на 
участниците по реда, предвиден в методиката на възложителя съставлява съществено 
нарушение на изискването на чл.73, ал.1 от ЗОП  и правилно е било преценено от 
КЗК като основание за отмяна на оспорения акт. Освен това КЗК е преценила като 
незаконосъобразни действията на помощната комисия във връзка с приложението на 
чл.68, ал.8 от ЗОП.

11.1.  Обединение  „ГБС  –Енерго  Ремонт  Строй  –Враца”  е  уведомено  за 
Решение  No 323/12.03.2012г.  на  възложителя  за  прекратяване  на  настоящата 
обществена поръчка на 13.03.2012г. по e-mail.

11.2. Консорциум „Воден проект Враца” е уведомен за процесното решение на 
13.03.2012г. по факс.

12.  Консорциум  „Воден  проект  Враца”  изпраща  по  пощата  до  КЗК  жалба 
срещу Решение  No 323/12.03.2012г. на възложителя, входирана в деловодството на 
КЗК с вх. No ВХР-597/23.03.2012г. с п.к. от 22.03.2012г.

13. Обединение „ГБС –Енерго Ремонт Строй –Враца” депозира жалба срещу 
Решение  No 323/12.03.2012г.  за  прекратяване  на  процедурата  в  деловодството  на 
КЗК на 21.03.2012г. с вх. No ВХР-574/21.03.2012г.

14. С молба с вх. No към КЗК-313/02.05.2012г. представителят на Консорциум 
„Воден проект Враца” на основание чл.155, ал.1 от АПК във връзка с чл.122з от ЗОП 
оттегля изцяло жалба с вх. No ВХР-597/23.03.2012г. от страна на Консорциум „Воден 
проект  Враца”  срещу Решение  No 323/12.03.2012г.  на  кмета  на  община Враца  за 
прекратяване  на  настоящата  процедурата  и  моли производството по преписка  No 
345/2012г. да бъде прекратено.

ПРАВНИ ИЗВОДИ
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Жалбата на  Обединение „ГБС –Енерго Ремонт Строй –Враца” е  подадена в 
законоустановения 10-дневен срок за обжалване на Решение  No 323/12.03.2012г. за 
прекратяване  на  процедурата  съгласно  чл.120,  ал.3,  т.3  от  ЗОП1,  считано  от 
13.03.2012г.,  на  която  дата  е  уведомен  жалбоподателят  за  прекратяване  на 
процедурата, поради което същата е процесуално допустима. 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Жалбоподателят  оспорва прекратяването  на  процедурата  за  възлагане  на 
настоящата обществена поръчка на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП ( в редакцията 
на ЗОП от ДВ бр.73/20.09.2011г.) при изложените в решението мотиви, като твърди, 
че нито едно от посочените нарушения в работата на комисията за провеждане на 
процедурата, установени от КЗК в Решение No 1684/2011г., потвърдено от ВАС, не 
представлява нарушение по смисъла на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП и не се явява годно 
основание  за  прекратяване  на  процедурата.  Счита,  че  с  прекратяването  на 
процедурата при липса на правно основание за  това  възложителят не е изпълнил 
задължителните указания на влязло в сила решение на КЗК.
           КЗК счита, че процесният акт на възложителя за прекратяване на процедурата 
е издаден при липса на правно основание.

Решение No 323/12.03.2012г. на възложителя за прекратяване на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка е издадено въз основа на чл. 39, ал. 1, т. 6 ЗОП 
( в редакцията на ЗОП от ДВ бр.73/20.09.2011г.) и при мотиви (т.11 от Фактическата 
обстановка),  касаещи  констатирани  от  КЗК  с  Решение   No 1684/08.12.2011г., 
потвърдено  с  Решение  No 2457/20.02.2012г. на  ВАС  нарушения  в  дейността  на 
комисията за провеждане на настоящата процедура, водещи до отмяна на предходно 
решение за класиране на участниците и избор на изпълнител в същата процедура. 
Посочени са и нарушенията в дейността на комисията, а именно –немотивираност на 
извършеното оценяване на участниците по техническите подпоказатели, водещо до 
немотивираност и на крайния акт на възложителя и незаконосъобразно прилагане на 
чл.68,  ал.8  от  ЗОП  по  отношение  на  офертата  на  класирания  на  първо  място 
участник.

За да намери  приложение нормата на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП ( в редакцията на 
ЗОП  от  ДВ  бр.73/20.09.2011г.) като  правно  основание  за  прекратяване  на 
процедурата, е необходимо кумулативно наличие на двете предпоставки, визирани в 
хипотезата  й,  а  именно констатирано нарушение при откриване  и  провеждане  на 
процедурата, като това нарушение не може да бъде отстранено впоследствие, без да 
се променят условията, при които е обявена обществената поръчка.  Съответно при 
отсъствие на която и да е от предвидените в текста предпоставки за възложителя не е 
налице правна възможност да прекрати процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 
ЗОП.

    От  мотивите  на  процесния  акт  е  видно,  че  възложителят  определя  като 
нарушения по смисъла на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, тези, констатирани във влязлото в 
сила  отменително решение на КЗК. 

    Първото  нарушение  в  дейността  на  помощния  орган  е  неправилното 
приложение на разпоредбата на чл.68, ал.8 от ЗОП ( в редакцията на ЗОП от ДВ 
бр.73/20.09.2011г.),  изразяващо в  искането на  комисията  участникът,  класиран на 
първо  място  ДЗЗД  „Сдружение  Враца”  допълнително  да  представи  други 
доказателства  за  покриване  на  изискванията  за  икономически  възможности, 
1 Относно  обжалването  на  решението  за  прекратяване  на  настоящата  процедурата  приложим  е  ЗОП  в 
редакцията на  ДВ бр.73 / 2011г., на основание § 121, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ бр. 93 от 25.11.2011г.)
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доколкото от представените такива за двама участника в обединението не се доказва 
наличие на свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс за 
финансиране на работите, а така обединението като цяло не изпълнява изискването 
за  наличие на свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс 
за финансиране на работите в размер на не по-малко от 4 000 000лв под формата на 
пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или друга 
приемлива форма на разполагаеми средства. Констатирано е, че не са били налице 
предпоставките за прилагане на разпоредбата на чл.68, ал. 8 от ЗОП, а се установява 
несъответствие  на  офертата  на  участника  с  посочения  критерий  за  подбор 
посредством наличните и редовни документи. Визираното нарушение е отстранимо 
при последващо разглеждане на плик 1 от офертата на участника и същият следва да 
бъде отстранен, доколкото офертата му не отговаря на изискванията на възложителя.

   По отношение на второто установено съществено нарушение в дейността на 
комисията, същото касае липсата в протоколите от дейността на комисията на кратко 
описание на предложенията на участниците при оценяването на техническите им 
оферти, което е в нарушение на чл. 72, ал.1, т.4 от ЗОП ( в редакцията на ЗОП от ДВ 
бр.73/20.09.2011г.) и липса на анализ и сравнение на представените оферти, както и 
конкретни мотиви за поставянето на точките в определения диапазон, което води до 
незаконосъобразност на обжалвания акт.  Установеното нарушение в дейността на 
комисията  е  отстранимо при последващо оценяване  на  офертите  на  участниците. 
Помощният орган следва да изложи в протокола от дейността си кратко описание на 
аспекти  от  техническите  предложения  на  участниците,  като  ги  анализира  и 
съпостави  с  предложения  на  другите  участници  с  цел  да  определи  техните 
преимущества  и  недостатъци и съответно да  даде  подробни и  конкретни мотиви 
защо присъжда конкретния брой точки по всеки технически подпоказател съобразно 
изискванията  на  всеки  диапазон  от  точки  на  методиката.  При  проверката  за 
законосъобразност на извършеното оценяване на техническия показател нито КЗК, 
нито ВАС в мотивите на решенията си е установила пороци в методиката за оценка 
на офертите, които да водят до невъзможност правилно и точно да бъдат изчислени 
резултатите  в  съответствие  с  одобрения  критерий  и  да  бъде  избрана  офертата, 
съответстваща  в  най-голяма  степен  на  изискванията  на  потребностите  на 
възложителя,  което  в  становището  на  възложителя  е  посочено  като  фактическо 
основание за прекратяване на процедурата. 

Следва  да  се  отбележи,  че  действително  оценяването  по  техническите 
подпоказатели  „Оценка  на  предложената  концепция  за  изпълнение  на  проекта”, 
„Оценка на предложената оценка на риска” и „Оценка на предложените мерки за 
опазване  на  околната  среда”,  доколкото  не  се  присъждат  точки  съгласно 
математическа формула, предполага определен субективизъм. Същевременно обаче 
предвиденото оценяване в определен диапазон с посочване на изисквания, на които 
да отговарят участниците, за да им се присъдят точки в този диапазон и наличието 
на експерти в комисията в областта на предмета на обществената поръчка, които да 
изложат конкретни мотиви при правилното прилагане на методиката, предотвратява 
риска от субективно и необосновано оценяване по техническите подпоказатели. В 
тази връзка указанията в двете решение –на КЗК и ВАС са в насока мотивиране на 
оценяването на участниците по техническите подпоказатели.

   В становището на възложителя е изложено, че в Доклада на Изпълнителния 
директор  на  АОП  (с  изх.  No ПК-36/08.06.2011г.),  както  и  в  Становището  на 
Управляващия  орган  –МОСВ  при  осъществения  предварителен  контрол  в 
методиката за оценка на офертите са констатирани множество нарушения, които не 
са отстранени изцяло от възложителя при откриването на процедурата и същото е 
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порок на процедурата, водещ до прекратяването й, изразяващи се в това, че съгласно 
методиката  оценяването  на  техническата  оферта  е  базирана  на  подпоказатели, 
подлежащи  на  субективна  преценка,  поради  което  се  явяват  в  нарушение  на 
принципите на ЗОП, както и в противоречие на чл.28, ал.2 от ЗОП.

     Следва  да  се  отбележи,  че  доколкото се  касае  за  осъществен от  АОП и 
Междинното звено предварителен  контрол възложителят  е  имал възможност  при 
откриване на настоящата процедура да съобрази изцяло препоръките, съдържащи се 
в доклада и становището. Визираната от възложителя възможност за субективизъм 
при прилагане на методиката за оценка на техническите оферти, КЗК вече изложи, че 
може да бъде избегната при излагане на конкретни и относими мотиви от страна на 
помощния орган при извършване на оценяването по техническите подпоказатели. В 
тази връзка са и указанията,  в  решението на КЗК при връщане на преписката на 
възложителя  за  саниране  на  констатираните  нарушения  –да  изложи  мотиви  за 
извършеното оценяване.

    С  оглед  на  изложеното КЗК счита,  че  и  двете  нарушения в  дейността  на 
комисията за провеждане настоящата процедура съгласно мотивите на Решение No 
1684/08.12.2011г. на КЗК са съществени нарушения, водещи до отмяна на решението 
за класиране на участниците и избор на изпълнител в настоящата процедура, но не и 
до прекратяване на процедурата, доколкото същите са отстраними чрез повторното 
им правилно извършване съобразно указанията в мотивите на решенията на КЗК и 
ВАС. С Решение 1684/08.12.2011г. КЗК на основание чл. 122г, ал. 1, т. 2  и  ал.2 от 
ЗОП  отменя като незаконосъобразно Решение № 1440/26.10.2011 г. на възложителя за 
избор на изпълнител и  връща преписката за продължаване на процедурата от етап 
разглеждане  съответствието  на  документите  в  плик  1  с  изискванията  за  подбор, 
съобразно мотивите, изложени в решението. С Решение No 2457/20.02.2012г. по адм. 
дело  No 614/2012г.,  ВАС  отхвърля  жалбата  на  Консорциум  ДЗЗД  „Сдружение 
Враца” срещу Решение No 1684/08.12.2011г. на КЗК, като в мотивите си коментира 
правилността на констатациите, изводите и указанията в обжалваното решение на 
КЗК. Няма дадени указания за прекратяване на настоящата процедурата и в двете 
решения.  С оглед на това възложителят е бил длъжен да се съобрази с тях,  като 
извърши последващи действия по продължаване на процедурата от етапа, на който е 
върната.2 При  настоящата  фактическа  обстановка,  не  са  налице  обстоятелствата, 
визирани в хипотезата на прекратителното основание по чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП и 
Решение  No 323/12.03.2012г.  на  възложителя  за  прекратяване  на  процедурата  е 
незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

По  отношение  на  изложените  в  становището  на  възложителя  до  КЗК 
аргументи,  обосноваващи  необходимостта  от  прекратяване  на  процедурата  на 
основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, КЗК счита, че същите не могат да се приемат за 
мотиви на процесния акт, доколкото становището на възложителя, представено по 
преписка  No КЗК-313/345/2012г.  не  представлява  съпътстващ  или  предхождащ 
издаването на акта документ в процедурата по възлагане на обществената поръчка, а 
становище  по  същество  на  изложените  в  жалбите  срещу  процесното  решение  за 
прекратяване  твърдения  в  производство  по  обжалване  на  Решение  No 
323/12.03.2012г. пред КЗК.

 В становището  си  възложителят  посочва  друг  порок  в  дейността  на 
помощния орган, който твърди, че е взел предвид при прекратяване на настоящата 
процедура. Същият се изразява в нарушение на чл.68, ал.11 от ЗОП ( в редакцията на 
ЗОП  от  ДВ  бр.73/20.09.2011г.) -поради  открити  аритметични  грешки  в  ценовите 

2 В този смисъл Решение No 580/04.05.2011г. на КЗК, потвърдено с Решение No 9809/01.07.2011г. на ВАС, IV-
то отд.
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оферти на участниците комисията е изискала от тях разяснения, като е допуснал по 
този начин поправянето и изменението на ценовите оферти, което е констатирано 
като  нарушение  от  Управляващия  орган  след  осъществен  предварителен  контрол 
върху протоколите от работата на комисията –Становище на отдел „Предварителен 
контрол”  при  дирекция  „Фондове  на  Европейския  съюз  за  околна  среда”  в 
Министерство на околната среда и водите, но комисията не е изпълнила препоръките 
за  отстраняване  на  тези  нарушения.  За  пълнота  на  изложението,  въпреки  че 
изложеното от възложителя не може да се приеме за аргумент за прекратяване на 
процедурата, доколкото не се съдържа в посочените мотиви на процесното решение, 
следва да се отбележи, че същото не отговаря на фактическата обстановка.

Видно от т. 6 и т.7 от Фактическата обстановка, комисията за провеждане на 
процедурата  е  съобразила  в  дейността  си  по  оценяване  на  ценовите  оферти  на 
участниците препоръките на Междинното звено. В Протокол  No 4/26.10.2011г. на 
комисията  е  посочено,  че  комисията  след  получаване  на  становище  от 
„Предварителен  контрол”  на  МОСВ  и  запознаване  на  направените  в  него 
констатации и препоръки във връзка със съобразяване на комисията с ограниченията 
по чл.68, ал.11, изр. 2-ро от ЗОП относно недопустимостта за промяна на ценовото 
предложение, приема ценовите оферти на участниците съгласно Протокол  No 3 от 
13.10.2011г., съобразявайки се с ограниченията, предвидени в чл.68, ал.11, изр.2-ро 
от  ЗОП  относно  недопустимостта  за  промяна  на  ценовото  предложение.  В  тази 
връзка комисията е извършила оценяване на всички участници, допуснати до етапа 
на оценка на ценовите оферти  по показател ФО, вземайки предвид общата цена на 
всеки  участник  съгласно  образеца  на  ценовата  му  оферта,  а  не  направените  и 
потвърдени с разясненията корекции на тези цени. 

Въз основа на установените факти, КЗК приема, че обжалваното Решение No 
323/12.03.2012г.  за  прекратяване  на  процедура  следва  да  бъде  отменено  като 
незаконосъобразно и  преписката  –върната  на  възложителя  за  продължаване  на 
процедурата  от  етап  разглеждане  съответствието  на  документите  в  плик  1  с 
изискванията  за  подбор  съобразно  мотивите  на  влязлото  в  сила  Решение  No 
1684/08.12.2011г. на КЗК.

По отношение жалбата на Консорциум „Воден проект Враца”:

С молба  с  вх.  No към КЗК-313/02.05.2012г.  представителят  на  Консорциум 
„Воден проект Враца” на основание чл.155, ал.1 от АПК във връзка с чл.122з от ЗОП 
оттегля изцяло жалба с вх. No ВХР-597/23.03.2012г. от страна на Консорциум „Воден 
проект  Враца”  срещу Решение  No 323/12.03.2012г.  на  кмета  на  община Враца  за 
прекратяване  на  настоящата  процедурата  и  моли производството по преписка  No 
345/2012г. да бъде прекратено.

     В  чл.  122ж,  ал.1,  т.3  от  Закона  за  обществените  поръчки  е  предвидено,  че 
образуваното по реда на този закон производство пред КЗК се прекратява при оттегляне на 
жалбата.
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С оглед на изложеното и на основание чл. 122г, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП и 
чл.122ж,  ал.1,  т.3  от  ЗОП,  във  връзка  с  §121,  ал.1  от  ПЗР на ЗИДЗОП (обн.  ДВ, 
БР.93/2011г.) Комисията за защита на конкуренцията 

РЕШИ:

            1.ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение No 323/12.03.2012г. на 
кмета на община Враца за прекратяване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка  с  предмет  „Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и 
удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП1”, открита с Решение 
No 920/13.07.2011г. на възложителя.

2. ВРЪЩА  преписката на възложителя за продължаване на процедурата от 
етап  разглеждане  съответствието  на  документите  в  плик  No 1  с  изискванията  за 
подбор съобразно изложените мотиви.
             3. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Консорциум „Воден проект 
Враца”  срещу  Решение  №  323/12.03.2012г.  на  кмета  на  община  Враца  за 
прекратяване  на  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет 
„Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и  удължаване  на 
канализационната  мрежа  на  гр.  Враца  –  ЕТАП1”,  открита  с  Решение  No 
920/13.07.2011г. на възложителя.

4.  ПРЕКРАТЯВА  производството  по  преписка  No КЗК-313/345/2012г.  в 
частта му по жалбата на Консорциум „Воден проект Враца”.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-
дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....................................
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

............................................
Александър Александров

................................
Весела Антонова

................................
Елена Димова

 ................................
Зорница Иванова
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