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при  участието  на  секретар  –  протоколиста Златимира  Стайкова,  разгледа  в 
заседание,  проведено  на  15.05.2012г.,  преписка  №  КЗК-365/2012г.,  докладвана  от 
наблюдаващия проучването член на Комисията –г-жа Зорница Иванова.

В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка 
№  КЗК-365/12.04.2012г. във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-664/02.04.2012г. на 
ДЗЗД  „ВМВ”  срещу  Решение  No 399/22.03.2012г.  на  кмета  на  община  Враца  за 
прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг 
за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Враца”, открита с 
Решение No 500/13.05.2011г. на възложителя.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА  ДЗЗД „ВМВ”

Жалбоподателят оспорва Решение № 399/22.03.2012г. на кмета на община Враца 
за прекратяване на настоящата процедура като незаконосъобразно и неправилно поради 
следните съображения.

Твърди, че в случая не е изпълнен фактическия състав на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП  и 
не е налице правно и фактическо основание за прекратяване на настоящата процедура за 
възлагане  на обществената поръчка.  Счита,  че  посочените в  мотивите на решението 
нарушения биха могли да бъдат отстранени,  без да  бъдат променени условията,  при 
които  е  обявена  процедурата.  Конкретно  оспорва  всеки  един  аргумент,  изложен  в 
Решение No 399/22.03.2012г. за прекратяване.

По отношение на аргумента, че при откриване на процедурата по отношение на 
методиката за оценка на офертите възложителят не се е съобразил изцяло с препоръки 
относно  методиката  в  доклада  на  Изпълнителния  директор  на  АОП  във  връзка  с 
осъществен  предварителен  контрол  по  чл.19,  ал.2,  т.22  от  ЗОП,  е  изложено,  че 
доколкото изпълнителният директор на АОП не е упражнил правомощията си по чл.19, 
ал.2, т.2 от ЗОП и не е сезирал КЗК да упражни контрол по спазване на закона, би могло 
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да се предположи, че методиката, одобрена с документацията за участие е изготвена в 
съответствие с чл.28, ал.2 от ЗОП.

По  отношение  на   визираното  в  мотивите  нарушение,  че  в  одобрената  с 
документацията оценъчна система, касаеща техническата част на офертата, е базирана 
на подпоказатели, подлежащи на субективна оценка, поради което е в нарушение на 
принципите на ЗОП и в противоречие на чл.28, ал.2 от ЗОП е изложено, че доколкото в 
документацията за участие възложителят е определил критерии за максимално от 8 до 
10т.,  междинно  от  4  до  7т.  и  минимално  оценяване  от  1  до  3  точки  на  офертните 
предложения на участниците по отношение оценяването на техническото предложение, 
включено в показател „техническа оценка” и доколкото са изведени точни указания за 
определяне  на  оценките   в  зависимост  от  съответствието  на  офертното  техническо 
предложение по посочените в методиката компоненти, то методиката не би могла да се 
квалифицира  като  субективна.  В  методиката  са  включени  конкретни  указания,  при 
наличието или липсата на кои предпоставки членовете на комисията да дадат своята 
оценка в посочения диапазон. Следователно оценяването на техническите предложения 
на участниците става в резултат на експертното становище  на членовете на комисията и 
на присъдените от тях точки,  но не и в резултат на субективизъм  от тяхна страна, 
доколкото следва в протоколите от работата на комисията да са изложени конкретни 
аргументи за присъдените точки в съответствие със скалата на оценяване, като в тези 
аргументи  да  са  изложени  предимствата,  съответно  недостатъците   на  техническите 
оферти на участниците, обосноваващи и присъдените точки от членовете на комисията. 
Това е направено в конкретния случай, видно от протоколите от работата на комисията 
и решението за класиране на офертите на участниците.

Освен  това,  при  проверка  законосъобразността  на  решението  за  класиране  на 
участниците в настоящата процедура КЗК с Решение  No 20/17.01.2012г. е приела, че 
методиката е правилно приложена от назначената от възложителя комисия, същата е 
изложила  кратко  описание  на  техническите  предложения  на  участниците  и  в 
протоколите от работата на комисията се съдържат съответно индивидуални  мотиви за 
направеното от членовете на комисията оценяване и общи такива. В тази връзка КЗК в 
решението  си  не  е  върнала  процедурата  поради  грешно  прилагане  на  методиката  и 
субективно присъждане на точки на участниците по отношение на предложените от тях 
технически предложения, а заради грешно прилагане от страна на комисията на чл.68, 
ал.7 и ал.8 от ЗОП по отношение на класирания на първо място участник.

По отношение изложеното в мотивите на процесното решение, че решението за 
избор на изпълнител на настоящата поръчка е отменено от КЗК като незаконосъобразно 
с Решение No 20/17.01.2012г., потвърдено с Решение No 4031/21.03.2012г. на ВАС, като 
процедурата е върната на етап разглеждане на документите в плик 1 „Документи за 
подбор” съгласно мотивите в решението на КЗК, жалбоподателят излага следното. КЗК 
е приела, че действително са налице нарушения при провеждането на процедурата, но 
същите не са от такова естество, че да обосновават прекратяване на цялата процедура, а 
същата следва да бъде върната от последното законосъобразно действие –разглеждане 
на документите на участниците в плик 1 за съответствие с изискванията на възложителя. 
Вместо това възложителят прекратяване незаконосъобразно процедурата на основание 
чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, вместо да изпълни решението на КЗК  и при разглеждане на 
документите в плик 1 на участниците да отстрани класирания на първо място участник, 
тъй като по отношение на него не е следвало да се прилага разпоредбата на чл.68, ал.7 и 
ал.8 от ЗОП, а е трябвало да бъде отстранен от участие.

При преглед законосъобразността на обжалваната процедура КЗК не е установила 
нарушения  при  прилагане  на  методиката  за  оценка,  поради  което  и  оценяването  на 
допуснатите участници по техническите подпоказатели при повторно разглеждане на 
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процедурата   би  следвало  да  се  преповтори,  доколкото  не  е  налице  промяна  на 
фактическата  обстановка  по  отношение  на  техническите  оферти  на  участниците  с 
изключение  на  подпоказател  Сс  –оценка  за  себестойността  на  пречистената  вода, 
изчисляващ се по математическа формула  в случай, че минималната себестойност на 
пречистената вода е на класирания на първо място участник, който ще следва да бъде 
отстранен от участие. С оглед и на това жалбоподателят счита, че констатираните от 
КЗК  и  ВАС  нарушения  при  провеждане  на  процесната  процедура  не  са  от  такова 
естество, че да водят до прекратяването й, с оглед на което са дадени и указанията в 
решението на КЗК. Прекратяване на процедурата на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП 
заради методиката би могло да бъде обосновано единствено в случаите, в които тази 
методика е неприложима и не би могла да даде адекватно, правилно и законосъобразно 
оценяване на участниците, какъвто не е настоящият случай.

Жалбоподателят оспорва и мотива, че при повторното разглеждане на офертите 
биха  се  създали  предпоставки   за  субективизъм,  поради  това,  че  всички  оферти  са 
отворени, включително плик 3 „Предлагана цена”.  Счита, че при евентуално повторно 
разглеждане на офертите на участниците, техническите им предложения няма да бъдат 
променени и доколкото при първоначалното им разглеждане   е  било налице  кратко 
описание  на  предложенията  в  протоколите  от  работата  на  комисията,  изложени  са 
аргументи  за  оценяването  на  техническите  предложения   от  комисията,  като  са 
посочени предимствата и недостатъците в тези предложения и това оценяване е прието 
за  законосъобразно  извършено  при  последващия  контрол  за  законосъобразност, 
възложителят следва да присъди отново същите точки на участниците при оценяването 
по техническия показател.  От изложеното се стига до извода,  че не би бил наличен 
субективизъм при последващо оценяване на офертите  и мотивът  за  прекратяване на 
процедурата не е основателен.

Следва да се вземе предвид, че Решение  No 20/17.01.2012г. на КЗК е влязло в 
сила, потвърдено с Решение No 4031/21.03.2012г. на ВАС и като такова е задължително 
за възложителя,  т.е.  същият е следвало да изпълни указанията в него,  които не са в 
насока прекратяване на настоящата процедура, а само указания за законосъобразното й 
провеждане.

С  оглед  изложеното  моли  да  бъде  отменен  процесния  акт  на  възложителя  и 
процедурата  –върната  от  последното  законосъобразно  действие   -разглеждане 
съответствието на документите в плик 1 с изискванията за подбор съобразно мотивите 
на Решение No 20/17.01.2012г. на КЗК.

СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

Възложителят счита жалбата на ДЗЗД „ВМВ” за неоснователна и необоснована, 
като излага подробни аргументи в подкрепа на мотивите за прекратяване на настоящата 
процедура. Моли жалбата да бъде оставена без уважение.

                                         ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

       Идентификация на страните:

А. ДЗЗД „ВМВ” в качеството на жалбоподател, създаден с Договор за гражданско 
дружество от 14.06.2011г. между:

 „Водстрой 98” АД, вписано в ТР към АВ с ЕИК 119081953, със седалище и адрес 
на  управление  гр.  София,  ул.  „Шандор  Петьофи”  No 13-15,  представлявано  от 
Изпълнителния директор Иван Мирински;
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„МАСС  Арътма  Системлери  Иншаат  Ве  Тиджарет  А.Ш.”,  дружество, 
регистрирано по законите на Република Турция с номер 4611 със седлище и адрес на 
управление: република Турция, Коджаели, Гебзе 4148, индустриална зона Гебзе No 700, 
представлявано от Седат Енгин

 и 
„Веледер  Инженеринг”  ООД,  вписано  в  ТР  към  АВ  с  ЕИК  175347247,  със 

седалище  и  адрес  на  управление  гр.  София,  бул.  „Шипченски  проход”  No 2, 
представлявано от Иван Джиджев.

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

1. С Решение № 500/13.05.2011 г. на кмета на община Враца е открита „открита” 
по  вид  процедура  по  възлагане  на  обществена  поръчка,  с  предмет:  „Инженеринг  за 
реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”.

2.  С  Решението  са  одобрени  обявлението  и  документацията  за  участие  в 
процедурата. Избраният критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта”.

3. В Документацията за участие е представена следната Методика за определяне 
комплексната оценка на офертите, включваща следните показатели:

КО = (70% х ТО) + (30% х ФО), където:
КО е крайна оценка на предложението;
ТО е техническата оценка на цялостна концепция за изпълнение на проекта;
Тежестта на техническата оценка на предложението в КО е 70 %.
ФО е финансовата оценка на предложението.
Тежестта на финансовата оценка на предложението в КО е 30 %.
Участниците представят и комисията оценява цялостна концепция за изпълнение 

на проекта.
3.1. Техническата оценка на концепцията за изпълнение на проекта се определя 

по следната формула:
ТО = (40 % х Сс) + (60 % х Оп). където:
Сс  е  оценката  за  себестойност  на  пречистената  вода,  получена  съгласно 

Приложение Образец № 21-1. Тежестта на този показател е 40 %, а максималния брой 
точки е 10.

Оп е оценката на програмата за изпълнение на съответния участник, представено 
в Приложение Образец № 20

Тежестта на този показател е 60 %.
3.2. Оценката за предложената себестойност на пречистената вода се определя по 

следния начин:
Сс = (Сс мин / Сс участник) х 10
Ссмин е най-ниска себестойност, предложена в настоящата процедура;
Сс участник е предложената себестойност от съответния участник.
Предложената  себестойност  на  пречистената  вода  е  съгласно  Приложение 

Образец 21-1 и се проверява от членовете на комисията за всеки един от участниците 
поотделно.

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по този 
показател е 10.

3.3. Оп. Оценка на програмата за изпълнение на съответния участник се определя 
по следния начин:

Оп = (50 % х Ом) + (20% х Оо) + (30% х Ор)
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По всеки един от трите подпоказателя възложителят подробно е изложил какво 
следва да съдържат предложенията на участниците.

3.3.1.  Ом е оценката на методологията за изпълнение в Приложение Образец № 
20. Участникът трябва да разработи методология за изпълнение на проекта, като включи 
минимум: организационна схема в етапа на изготвяне на техническия и работен проект 
съгласно  изискванията  на  техническите  спецификации,  дадени  в  тръжната 
документация. Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на 
проектирането,  като  посочи  проектните  части  съгласно  спецификата  на  проекта  и 
Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разпределението 
на екипа от проектанти по дейности и време, начина на комуникация с възложителя, 
срока за изработка на техническия и работен проект и неговото вписване в общия срок 
за изпълнение на проекта, ангажимента на участника в организацията по съгласуване и 
утвърждаване от компетентните органи.
           Трябва да представи организационна схема в етапа на доставка на технологично 
оборудване  съгласно  проектното  решение (последователността  и  разпределението  във 
времето на доставките на технологично оборудване, методите за контрол, които ще приложи 
за спазване на срока и гарантиране на качеството на доставките), организационна схема в 
етапа  на  строителството (основните  технологични  етапи,  начина  на  организация  и 
управление на строителния процес, предвиждането си за технически и човешки ресурси, 
разпределението  на  механизацията  и  персонала  в  етапите  на  изпълнение,  схемата  за 
работа на съществуващите съоръжения за пречистване на водите и третиране на утайките 
по време на изпълнение на строителството), организационна схема в етапа на въвеждане в 
експлоатация и постигане на проектните показатели (последователност на работите за 
провеждане  на  изпитанията  след  завършване  на  обекта  за  доказване  на проектните 
показатели като  качество на пречистената вода, количество реагенти и консумираното 
електричество  за  единица  пречистена  вода,  степен  на  автоматизация,  контрол  и 
управление)

Тежестта на този показател -50%. 
Максималния брой точки по този показател е 10, като стъпките са съответно от 8 

т. до 10 т., от 4 до 7 т., от 1 т. до 3 т., като оценката е експертна и се присъжда от всеки 
един от членовете на комисията, като подробно са изложени критериите на възложителя 
за присъждане на точки във всеки един от трите диапазона съгласно методиката, както 
следва:

-  В  представената  от  участника  методология  за  изпълнение  на  проекта  е 
представено  подробно  и  задълбочено  описание  на  изискващите  се  от  възложителя 
организационни  схеми.  Правилно  са  определени  и  съобразени  със  спецификата  на 
проекта и нормативната уредба.  Предвидените срокове за изработка на техническия и 
работен проект и за  съгласуване на  проекта  с  компетентните  органи са  реалистични, 
взаимно  обвързани,  вписват  се  в  общия  срок  за  изпълнение  и  са  предпоставка  за 
навременно  стартиране  и  изпълнение  на  ПСОВ.  Описаните  начини  и  срокове  на 
доставка  на  технологичното  оборудване  са  аргументирано  обвързани  с 
организационната  схема  за  строителството.  Методите  за  контрол  са  правилно 
формулирани и планирани в периода на производство на оборудването. Ангажиментите 
по  доставка,  съхранение,  монтаж  и  пуск  на  оборудването  са  правилно  оценени, 
подробно  описани  и  гарантират  качественото  изпълнение  на  проекта. 
Организационният план правилно формулира и проследява технологичните етапи за 
изпълнение  на  ново  строителство  и  реконструкция  на  съществуващото.  Правилно  е 
подбран подхода и начина на работа на съществуващите съоръжения за пречистване на 
водите и третиране на утайките по  време на изпълнение на строителството. Описаните 
технически и човешки ресурси и тяхното  разположение  във  времето кореспондират  с 
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етапите на изпълнение на дейностите и  гарантират успешното изпълнение на проекта. 
Правилно са планирани дейностите, документалното и кадрово обезпечаване в периода 
на изпитания за доказване на проектните показатели -участникът получава от 8 т. до  
10 т.

-В представената от участника методология за изпълнение на проекта фигурират 
посочените  за  разработка  обособени  позиции,  включващи  етапа  на  проектиране, 
доставка  на  оборудване,  строителство  и  въвеждане  в  експлоатация.  Участника  описва 
необходимите  проектни  части,  изискващи  се  от  спецификата  на  проекта,  представя 
разпределението  на  проектантския  екип  и  е  посочил  сроковете  за  проектиране  и 
съгласуване,  но  представената  разработка  и  нейната  обвързаност  с  цялостното 
изпълнение  на  проекта  не  дава  сигурност  на  възложителя  за  качественото  и 
своевременно  изпълнение.  Доставката  на  оборудването  не съвпада  с  някои  основни 
етапи  от  организационната  схема  за  строителството.  Методите  за  контрол  са  или 
неправилно формулирани или неправилно планирани в периода на  производство на 
оборудването.  Описаните  ангажименти  по  доставка,  съхранение,  монтаж  и  пуск  на 
оборудването  не  гарантират  качеството  на  изпълнение.  Организационният  план 
проследява технологичните етапи за изпълнение на ново строителство и реконструкция 
на  съществуващото,  но  не  гарантира  работата  на  съществуващите  съоръжения  за 
пречистване  на  водите  и  третиране  на  утайките  по  време  на  строителството.  Има 
пропуски в описаното ресурсно, или документално или кадрово обезпечаване в периода 
на изпитания за доказване на проектните показатели. Разработката на методологията 
показва  незадълбочено  и  недостатъчно  познаване  на  проекта  и  специфичните 
изисквания за неговата реализация -участникът получава от 4 т. до 7 т.

-В  представената  от  участника  методология  се  отчита  слабо  познаване  на 
спецификата  на  проекта,  посочени  са  нереалистични  срокове  за  изработка  на 
техническия  и  работен  проект  или  за  неговото  съгласуване.  Посочената 
последователност и разпределение, тяхната  обвързаност с организационната схема за 
изпълнение на строителството, описаните методи за контрол не гарантират срочно и 
качествено изпълнение, съществуват пропуски и непълноти. Организационният план 
не формулира всички технологичните етапи, съгласно  изискванията на техническите 
спецификации, представената разработка и не гарантира работата на съществуващите 
съоръжения  за  пречистване  на  водите  и  третиране  на  утайките  по  време  на 
строителството. Неточно формулирано и определено ресурсно, документално и кадрово 
обезпечаване  в  периода  на  изпитания  за  доказване  на  проектните  показатели 
-участникът получава от 1 т. до 3 т.

3.3.2.Оо е  оценката на мерките за опазване на околната среда,  представени от 
съответния участник в Приложение Образец № 20.

Тежестта на този показател - 20 %
Участникът трябва да направи анализ на възможните негативни последствия от 

строителството, като са изброени примерни мерки, до които участникът не следва да се 
ограничава.

Максималния брой точки по този показател е 10, като стъпките са съответно от 8 
т. до 10 т., от 4 до 7 т., от 1 т. до 3 т., като оценката е експертна и се присъжда от всеки 
един от членовете на комисията, като подробно са изложени критериите на възложителя 
за присъждане на точки във всеки един от трите диапазона в методиката, както следва:

Участникът  е  представил  изчерпателен  анализ  на  възможните  негативни 
въздействия  върху  околната  среда,  включващ  посочените  от  възложителя  и 
допълнителни,  които  той  смята,  че  могат  да  възникнат  отчитайки  спецификата  на 
дейностите по проекта. Разработката съдържа конкретни и адекватни мерки за опазване 
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на  околната  среда,  организационния  план  за  реализацията  на  тези  мерки  гарантира 
спазване  на  законовите  разпоредби  и  недопускане  на  негативно  въздействие  - 
участникът получава от 8 т. до 10 т.

-Участникът  се  е  ограничил  в  анализ  на  изброените  от  възложителя 
възможни  негативни  въздействия  върху  околната  среда.  Посочените  в  разработката 
мерки за опазване са формално обозначени без гаранции за изпълнение на целите на 
поръчката в частта опазване на околната среда при изпълнение -участникът получава 
от 4 т. до 7 т.

-Участникът  е  описал  мерки  за  опазване  на  околната  среда,  но  те  имат 
съществени разминавания с изискванията на възложителя -участникът получава от 1 
т. до 3 т.

3.3.3.Ор е оценката на риска, представени от съответния участник в Приложение 
Образец № 20.

Тежестта на този показател - 30 %
Участникът трябва да представи виждането си за възможните рискови фактори, 

които  биха  повлияли  за  успешното  реализиране  на  проекта,  като  ги  идентифицира, 
степенува по важност и оцени вероятността и въздействието им. Участникът трябва да 
представи  конкретни  мерки  за  управление  на  риска,  като  са  примерно  изброени 
конкретни рискове, с които участникът не следва да се ограничава в анализа си.

Максималния брой точки по този показател е 10, като стъпките са съответно от 8 
т. до 10 т., от 5 до 7 т., от 1 т. до 4 т., като оценката е експертна и се присъжда от всеки 
един от членовете на комисията, като подробно са изложени критериите на възложителя 
за присъждане на точки във всеки един от трите диапазона в методиката.

4.  По  преписката  е  представен  доклад  с  изх.  No ПК-1/14.02.2011г.  от 
Изпълнителния директор на АОП относно съответствието на проекта на решението за 
откриване  и  подлежащите  на  утвърждаване  с  него  обявление  и  документация  с 
изискванията на ЗОП.

В раздел III, т.23 от доклада е направен анализ на подпоказателите за оценка и са 
дадени препоръки.

По  показател  „Техническа  оценка”  с  тежест  70%  оценката  се  базира  на  пет 
подпоказателя:  А.  „Оценка  на  себестойността  на  пречистената  вода”;  Б.  „Оценка  на 
предложението за изпълнение”,  В.  „Оценка на предложения график”; „Г „Оценка на 
предложените мерки за опазване на околната среда” и Д. „Оценка на риска”. Посочени 
е,  че  част  от  тези  подпоказатели  съдържат  понятия  с  широка  дефиниция  ,  което  е 
предпоставка за субективно оценяване.

Посочено е, че в подпоказател Б се оценява „организационна схема”, „генерален 
подход”  и  „Методология  за  изпълнение  на  работите”,  „метод  за  изпитване  на 
реконструираната пречиствателна станция”,  „метод на експлоатация на станцията по 
време на строителството”. Указано е, че изброените показатели са формулирани общо , 
тъй като методологията обхваща множество от методи, принципи и правила , които не 
са  посочени  от  възложителя,  поради  което  остава  неясно  кое  от  представената 
„методология” ще се оценява. С това са нарушени принципите за възлагане съгласно 
чл.2 от ЗОП, защото не е дадена възможност на потенциалните участници да добият 
ясна  представа  за  елементите,  по  които ще се  оценява предложената от  тях  оферта. 
Посочено  е,  че  в  откритите  процедури,  оценъчни  системи,  базирани  на  показатели, 
подлежащи  на  субективна  преценка  следва  да  се  избягват.  Дадена  е  препоръка 
възложителят  да  формулира  разбираеми  и  измерими  показатели  като  срок,  цена, 
гаранционни  условия,  оперативни  разходи  за  поддръжка  и  т.н.  Качествата  на 
„организационната схема”,  „генералният подход” и „методологията за изпълнение на 
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работите”,  използвани от участниците ще се проявят именно чрез постигане на тези 
показатели.

В  подпоказател  „В”  се  оценява  доколко  „графика  за  изпълнение”  отговаря  на 
целите  на  поръчката  и  доколко  „адекватно”  и  „целесъобразно”  е  съвместяването  на 
отделните видове работи и разпределението им по време. В този смисъл е изложено, че 
използването на понятия като „адекватно” и „целесъобразно” предоставят на комисията 
възможности  за  субективно  оценяване.  Самата  оценка  на  график  е  недопустима. 
Качествата на графика се проявяват чрез предложения от участника срок за изпълнение. 
От своя страна оферентът носи отговорност за спазване на този срок и е в правото си да 
разработи график и технология, които ще му позволят да го изпълни, както намери за 
добре. 

В подпоказател Г се оценява доколко подробни са предложените от участника 
мерки  за  опазване  на  околната  среда  по  време  на  строителството  и  спазването  на 
съответните изисквания за предотвратяване на негативните последици. Възложителят не 
е посочил кои конкретни показатели (свързани с мерки за опазване на околната среда) 
ще бъдат оценявани от комисията. В този смисъл към този показател не само точни 
указания,  но  и  на  практика  не  е  определен  конкретен  показател,  който  ще  бъде 
оценяван.

Посочено е, че подпоказателите ще се оценяват с точки от 1 до 10, но реално няма 
скала за оценка. Дадено е указания, методиката да се преработи изцяло от гледана точка 
вида и съдържанието на съставните елементи. Следва да се посочат ясни и измерими 
показатели,  които  да  дават  информация  на  заинтересованите  лица  кои  подходи  и 
наличието  на  кои  елементи ще  носят  точки  и  липсата  на  кои ще  води  до по-ниска 
оценка, както и какъв ще е подходът на комисията при присъждане на точки по тези 
показатели.  Това  предполага  разработване  на  оценъчна  система,  в  която  отсъстват 
субективни и негативни заключения, а има единствено съпоставими числови стойности.

5.  По преписката  е  представено и становище от Управляващия орган  –МОСВ 
относно осъществен предварителен контрол за съответствие на проекта на решението за 
откриване  на  процедурата  и  одобрените  с  него  условия  на  обявлението  и 
документацията с изискванията на ЗОП.

В раздел III, т.14 от становището са направени следните анализи и препоръки във 
връзка  с  методиката  за  оценка.  Посочено  е,  че  относно  подпоказателите  оценка  на 
предложението за изпълнение, оценка на предложения график за изпълнение, оценка на 
предложените  мерки  за  опазване  на  околната  среда  и  оценка  на  риска  са  посочени 
границите  (минимални  и  максимално  възможни  точки),  в  които  ще  бъде  поставяна 
оценката  по  съответния  подпоказател.  Не  е  пояснено  обаче,  как  точно  ще  бъдат 
поставяни точките, съответно в кои случи ще се поставят повече, а в кои случи по-малко 
точки,  което  е  в  противоречие  на  нормата  на  чл.28,  ал.2  от  ЗОП,  която  изисква 
методиката да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател. 
Поради това е дадено указания методиката да се допълни в тази насока.

6. Със Заповед № 773/ 12.07.2011 г. на възложителя на основание чл. 34, ал. 1 от 
ЗОП  е  назначена  комисия  за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите  на 
участниците.

7. Работата на комисията е обективирана в Протокол № 1/ 12.07.2011 г., Протокол 
№ 2/ 16.09.2011 г., Протокол № 3/ 21.09.2011 г. и Протокол № 4/ 03.11.2011 г.

7.1. В Протокол 2 е отразено оценяването на 8-те допуснати до етапа на оценка 
участници  по  техническите  показатели.  Посочено  е,  че  всеки  член  на  комисията  е 
попълнил индивидуален формуляр за оценка,  съдържащ присъдените точки на всеки 
един участник по трите подпоказателя на показател Оп (Приложение от 1 до 11) и общ 
формуляр  –  средноаритметична  стойност  за  показатели  Сс  и  Оп  (Приложение  12), 
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неразделна част от протокола,  като подробна мотивировка за поставените оценки по 
показателите  Сс  и  Оп  и  подпоказателите  Ом,  Оо  и  Ор  се  съдържа  в  експертно 
становище по показател „Оценка на програмата -ОП”, неразделна част от настоящия 
протокол.  Приложение  към  протокола  са  посоченото  експертно  становище,  както  и 
индивидуалните  формуляри  за  оценка,  съдържащи  присъдените  от  членовете  на 
комисията точки и техните мотиви за оценяването им. Към Протокол № 2/ 16.09.2011 г. 
е представен и Доклад от 14 страници от инж. Ирина Костова – строителен мениджър 
ПСОВ,  който  съдържа  подробни  експертни  становища  относно  всички  технически 
предложения  на  участниците.  Към  Протокол  №  2/  16.09.2011  г.  е  представено  и 
експертни становища от  Мария Атанасова  –  ключов  експерт  ПСОВ относно всички 
технически предложения на участниците. 

7.2. Видно от отразените в протокол No 2 оценки на участниците по техническите 
показатели  по  показател  Сс  –себестойност  на  пречистената  вода  „Строително 
предприемачески холдинг” ЕООД е предложил най-ниска стойност 0.0744 и е получил 
максималния брой от 10 точки.

8. На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и резултатите отразени в протоколите 
от  работата  на  комисията  възложителят  издава  Решение  №  1596/29.11.2011  г.  за 
класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка.

За изпълнител на обществената поръчка е избран „Строително предприемачески 
холдинг” ЕООД с крайна оценка 9,916 т.

ДЗЗД „ВМВ” е класирано на второ място. Участникът Сдружение „Еко ПСОВ 
Враца” е класиран на трето място с крайна оценка 7,304 т., участника  Консорциум „Ай 
Джи  Ви  2011”  е  класиран  на  осмо  място  с  крайна  оценка  3,848  т.,  а  участниците 
Обединение „Био Инженеринг” и ДЗЗД Консорциум „Понс – Арема – Еко Враца 2011” 
са отстранени от участие.
            8.1.  Решение No 1596/29.11.2011г. на възложителя е обжалвано и в Комисията за 
защита  на  конкуренцията  е  образувано  производство  по  преписка  №  КЗК-
1419/13.12.2011г. във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР-2723/09.12.2011г. от ДЗЗД 
Консорциум „Понс – Арема – Еко Враца 2011”, преписка № КЗК-1432/16.12.2011г. във 
връзка  с  постъпила  жалба  вх.  №  ВХР-2732/12.12.2011г.  от  Обединение  „Био 
Инженеринг”,  преписка № КЗК-1438/20.12.2011г. във връзка с постъпила жалба вх. № 
ВХР-2748/ 19.12.2011 г.  от Консорциум „Ай Джи Ви 2011” ДЗЗД, преписка № КЗК-
1442/21.12.2011г. във  връзка  с  постъпила  жалба  вх.  №  ВХР-2747/  13.12.2011  г.  от 
Сдружение „Еко ПСОВ – Враца”. С протоколно определение No 2135/28.12.2011г, КЗК 
е обединила преписките в общо производство,  като новата преписка се води под  No 
КЗК-1419/1432/1438/1442/2011г.

 9.  По  преписка  No КЗК-1419/1432/1438/1442/2011г.,  КЗК  се  произнася  с 
Решение  No 20/17.01.2012г., с което на основание чл. 122г, ал. 1, т. 1 и т.2 и ал. 2 от 
ЗОП, КЗК отменя като незаконосъобразно Решение № 1596/29.11.2011 г. на Кмета на 
община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на 
обществена  поръчка  с  предмет:  „Инженеринг  за  реконструкция  на  Пречиствателна 
станция  за  отпадъчни  води  гр.  Враца”,  открита  с  Решение  №  550/13.05.2011  г.  на 
Възложителя  по жалбата  на  Консорциум „Понс-Арема –Еко Враца  2011”  и   връща 
преписката на възложителя за  продължаване на процедурата от етап разглеждане на 
документите,  съдържащи  се  в  плик  №  1  „Документи  за  подбор”  от   офертите  на 
участниците при спазване на мотивите изложени в настоящото решение. Жалбите на 
Обединение „Био Инженеринг”,  Консорциум „Ай Джи Ви 2011” ДЗЗД и Сдружение 
„Еко ПСОВ –Враца” са оставени без уважение.

В мотивите на решението си КЗК визира наличие на нарушение в дейността на 
комисията за провеждане на процедурата, изразяващо се в неправилно приложение на 
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чл.68,  ал.8  от  ЗОП  по  отношение  на  изискване  за  допълнително  представяне  на 
документ  от  класирания  на  първо  място  участник  –„Строително  предприемачески 
холдинг” ЕООД, а именно банкова атестация или банково удостоверение за наличие на 
свободни средства по кредитна линия в размер на не по-малко от 3 000 000лв. Прието е, 
че  участникът е  следвало направо да бъде предложен за отстраняване от участие на 
основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Относно визираните нарушения на чл.72, ал.1,  т.4 от ЗОП при оценяването по 
техническите показатели, КЗК е приела, че такива не са налице, като е изложила, че 
оценяването  е  извършено  от  членовете  на  комисията  при  изрично  описание  на 
предложенията на участниците и изтъкване на мотиви за присъдените точки. На база 
констатациите  на  всеки  един  от  членовете  на  комисията  описани  в  оценителните 
листове  към  протокол  2  е  изложен  и  цялостен  мотив  на  помощния  орган  относно 
присъдения краен брой точки по техническия показател Оп. В резултат на това КЗК е 
приела, че помощният орган не е извършил нарушение на разпоредбите на чл.72, ал.1, 
т.4  от  ЗОП,  приложил  е  законосъобразно  методиката  за  определяне  на  комплексна 
оценка на офертите.

КЗК отхвърля като неоснователни твърденията за немотивираност на оценките по 
техническите подпоказатели  Ом -оценка на методологията за изпълнение на проекта, 
Ор –оценка на анализа на риска и Оо –оценки на предложените мерки за опазване на 
околната среда. Относно методиката за оценяване по тези подпоказатели и извършеното 
оценяване  в  мотивите  на  решението  на  КЗК  е  изложено  следното. „В  настоящият 
случай, методиката определя конкретно как ще се оценяват обявените подпоказатели и 
какви са съответните параметри и изисквания,  които да обусловят по-голям или по-
малък брой оценъчни точки, в зависимост от конкретното техническо предложение на 
участника,  като  помощният  орган,  съобразно  своята  компетентност  преценява,  дали 
съответното  предложение  отговаря  или  не  в  най-пълна  степен  на  заложените  от 
възложителя изисквания.  Тоест оценяването по тези подпоказатели се определя като 
експертна  оценка  на  комисията......В  случаите  на  залагане  на  показатели  и 
подпоказатели  за  оценка  на  офертите,  които  предполагат  субективизъм и  експертно 
мнение  при  формиране  на  резултата,  осъществявания  контрол  от  КЗК  за 
законосъобразност се ограничава в рамките на проверката дали е спазена предварително 
обявената  методика  за  оценка  в  границите,  посочени  от  възложителя,  както  и  дали 
оценителната комисия е спазила разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Видно от т. 4 
на  настоящите  правни изводи,  КЗК установи,  че  комисията  е  съставила  протокол,  в 
който е посочила резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 
кратко  описание  на  предложенията  на  участниците  и  оценките  по  всеки  показател 
придружени с подробни мотиви съгласно изискването на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП.”

9.1. Решение No 20/17.01.2012г. на КЗК е обжалвано пред ВАС от „Строително-
предприемачески холдинг” ЕООД в частта му, с която е отменено решението за избор 
на изпълнител, поради извода, че жалбоподателят трябва да бъде отстранен от участие в 
процедурата и процедурата –върната за ново разглеждане на документите в плик 1 и от 
Консорциум „Ай Джи Ви  2011”  ДЗЗД –само в  частта  за  връщане  на  преписката  за 
продължаване на процедурата за разглеждане на документите за подбор от офертите на 
участниците, по които е образувано адм. дело No 2898/2012г.

10. С Решение No 4031/21.03.2012г. по адм. дело No 2898/2012г., ВАС  ОСТАВЯ 
В  СИЛА   Решение  No 20/17.01.2012г.  на  КЗК  по  преписка  No 
1419/1432/1438/1442/2011г. в частта, с която е отменено Решение No 1596/29.11.2011г. 
на кмета на община Враца и процедурата е върната на етап разглеждане на документите 
в плик 1 „Документи за подбор” на участниците.
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В мотивите на решението си съдът приема за обоснован  и правилен изводът в 
решението на КЗК относно наличие на нарушение в дейността на комисията по чл.68, 
ал.8 от ЗОП, което налага законосъобразност и на втория извод на КЗК, че комисията за 
провеждане  на  процедурата  е  следвало  да  предложи  за  отстраняване  „Строително 
предприемачески  холдинг”  ЕООД  поради  това,  че  офертата  му  не  отговаря  на 
изискванията на възложителя.

По отношение  на възражението на  другия  жалбоподател,  че   при връщане  на 
преписката на възложителя за продължаване на процедурата КЗК не е взела предвид 
риска от нелоялна конкуренция, тъй като „другите участници ще узнаят офертите на 
останалите и ще ги пригодят в съответствие с оценките и забележките на помощната 
комисия на възложителя”, са посочени изричните правомощия на КЗК съгласно чл.122г, 
ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с ал.2 на същия член.

11. С Решение No 399/22.03.2012г. кметът на община Враца на основание чл.39, 
ал.1, т.6 от ЗОП прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 
Враца”.

В  раздел  II.4)  Мотиви  за  прекратяване  на  процедурата  е  изложено  следното: 
„Установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не 
могат  да  бъдат  отстранени,  без  това  да  промени  условията,  при  които  е  обявена,  а 
именно:  При  откриване  на  процедурата  по  отношение  на  методиката  за  оценка  на 
офертите възложителят не се е съобразил изцяло с препоръките, направени в Доклада на 
изпълнителни директор на АОП във връзка с  осъществен предварителен контрол по 
чл.19,  ал.2,  т.22  от  ЗОП.  Одобрената  с  документацията  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. Решението за определяне на изпълнител е отменено 
от  КЗК  като  незаконосъобразно  с  Решение  No 20/17.01.2012г.  на  КЗК,  което  е 
потвърдено от  ВАС с  Решение  No 4031/21.03.2012г.  Процедурата  е  върната  от  етап 
разглеждане  на  документите,  съдържащи  се  в  плик  1  „Документи  за  подбор”,  но 
съобразно  гореизложеното,  установените  нарушения  не  биха  могли  да  бъдат 
отстранени, без да се променят условията на обществената поръчка, още повече поради 
факта, че всички оферти са отворени, включително и плик 3 „Предлагана цена”, биха се 
създали предпоставки за субективизъм при повторното разглеждане.”

11.1. ДЗЗД „ВМВ” е уведомено за Решение No 399/22.03.2012г. на възложителя за 
прекратяване на настоящата обществена поръчка на 22.03.2012г. по e-mail.

12.  ДЗЗД  „ВМВ”  депозира  жалба  срещу  Решение  No 399/22.03.2012г.  на 
възложителя,  входирана  в  деловодството  на  КЗК  с  вх.  No ВХР-664/02.04.2012г.  от 
02.04.2012г.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Жалбата  на  ДЗЗД  „ВМВ”  е  подадена  в  законоустановения  10-дневен  срок  за 
обжалване на Решение  No 399/22.03.2012г.  за  прекратяване на процедурата  съгласно 
чл.120, ал.3, т.3 от ЗОП1 във връзка с чл.60, ал.6 от ГПК, считано от 22.03.2012г., на 
която дата е уведомен жалбоподателят за прекратяване на процедурата, поради което 
същата е процесуално допустима. 

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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Разгледана по същество жалбата е основателна.

Жалбоподателят оспорва прекратяването на настоящата процедура, като твърди, 
че в случая не е изпълнен фактическия състав на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП ( в редакцията 
преди изм. на ЗОП от 26.02.2012г.)  и не е налице правно и фактическо основание за 
прекратяване на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. Счита, че 
посочените  в  мотивите  на  процесното  решение  нарушения  биха  могли  да  бъдат 
отстранени,  без  да  бъдат  променени  условията,  при  които  е  обявена  процедурата. 
Твърди,  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 399/22.03.2012г. 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 нарушения -от една страна неизпълнени изцяло препоръки при 
осъществения предварителен контрол от страна на Изпълнителния директор на АОП 
във  връзка  с  това,  че  оценъчната система,  касаеща техническата част  на офертата е 
базирана на подпоказатели, подлежащи на субективна преценка, което е в нарушение на 
чл.28, ал.2 от ЗОП и невъзможност в резултат на това възложителят, респ. помощният 
му  орган  да  изпълни  влязлото  в  сила  решение  на  КЗК,  с  което  процедурата  по 
настоящата  обществена  поръчка  е  върната  на  етап  разглеждане  на  документите, 
съдържащи  се  в  плик  1  „Документи  за  подбор”,  без  да  се  променят  условията  на 
обществената поръчка. От друга страна е изложено също, че всички оферти са отворени, 
включително плик 3 „Предлагана цена”, поради което биха се създали предпоставки за 
субективизъм при повторното им разглеждане.

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,  субективните  технически 
подпоказатели, заложени в методиката за оценка на офертите в нарушение на чл.28, ал.2 
от ЗОП и при неизпълнение изцяло на препоръките на предварителния контрол на АОП 
в тази насока.

  КЗК счита, че преценката за субективност и незаконосъобразност при възлагане 
на показателите за техническа оценка в методиката на настоящата обществена поръчка, 
следва да се извърши не изолирано, а като се отчетат от една страна констатациите и 
препоръките в доклада за предварителен контрол на АОП, дадени на възложителя преди 
откриване  на  процедурата  и  от  друга  страна  –последващия  контрол  за 
законосъобразност  относно  оценяването  на  участниците  съгласно  влязлата  в  сила 
методика, извършен от КЗК с Решение No 20/17.01.2012г.

Видно от методиката за оценка на офертите (т.3.1. от Фактическата обстановка) 
възложителят  е  заложил  четири  подпоказателя,  които  да  формират  оценката  по 
техническия показател –„Техническа оценка”. Един от тези подпоказатели –Сс –оценка 
на  предложената  себестойност  на  пречистената  вода  се  оценява  чрез  прилагане  на 
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математическа  формула  за  изчисление,  като  се  вземат  предвид  най-ниската 
себестойност  и  предложената  себестойност  от  конкретния  участник.   Другите  три 
подпоказателя,  формиращи техническия  подпоказател  Оп  –Оценка  на  програмата  за 
изпълнение, а именно –Ом –Оценка на методологията за изпълнение на проекта, Оо –
Оценка на предложените мерки за опазване на околната среда и Ор –Анализа на риска, 
са субективни показатели, подлежащи на експертна оценка от членовете на комисията.

Съгласно чл.28, ал.2 от ЗОП  ( в редакцията на ЗОП от ДВ бр.73/20.09.2011г.) при 
определяне на методиката за оценка, включваща показателите, относителната им тежест 
и  методиката  за  определяне  на  комплексната  оценка,  когато  критерият  за  оценка  е 
икономически най-изгодна оферта, възложителят следва да предвиди точни указания за 
определяне на оценката по всеки показател и на комплексната оценка, включително за 
относителната тежест,  която дава на всеки от показателите.  В закона не се съдържа 
забрана за възложителя да определя субективни показатели за оценка,  стига да  даде 
точни  указания  в  методиката  относно  изискванията,  на  които  трябва  да  отговарят 
предложенията, за да се присъдят определен брой точки.

 В настоящия случай, при формулирането на горепосочените три подпоказтеля, 
формиращи техническия показател, са заложени конкретни и подробни изисквания към 
предложенията  на  участниците,  които  ще  бъдат  оценявани  по  всеки  подпоказател 
(т.3.3.1.,  3.3.2.  и  3.3.3.  от  Фактическата  обстановка),  предвидено  е  оценяване  в 
определен  диапазон  с  детайлно  посочване  на  изисквания,  на  които  да  отговарят 
участниците, за да им се присъдят точки в този диапазон и наличието на експерти в 
комисията  за  провеждане  на  процедурата  в  областта  на  предмета  на  обществената 
поръчка,  които  да  изложат  конкретни  мотиви  при  прилагане  на  методиката, 
предотвратява  риска  от  субективно  и  необосновано  оценяване  по  тези  технически 
подпоказатели.

Следва да се отбележи, че осъщественият от АОП предварителен контрол върху 
условията на документацията, включително методиката за оценка е извършен месеци 
преди  да  бъде  открита  настоящата  процедура  и  възложителят  е  имал  възможност, 
доколкото условията на методика са в оперативната му самостоятелност да съобрази 
при изготвянето на оценъчната система изцяло препоръките, съдържащи се в доклада на 
изпълнителния  директор  на  АОП.  Видно  от  частта  на  този  доклад,  касаеща 
техническите показатели за оценка (т.4 от Фактическата обстановка),  възложителят е 
изпълнил  най-съществената  част  от  указанията,  а  именно  премахнал  е  някой  от 
подпоказателите за оценка като В. „Оценка на предложения график”,предвидил е скала 
за оценяване с определен диапазон от точки по всеки  един от заложените субективни 
подпоказатели,  като е  посочил ясни и измерими критерии за оценяване,  които дават 
информация на заинтересованите лица кои подходи и наличието на кои елементи ще 
носят  точки  и  липсата  на  кои  ще  води  до  по-ниска  оценка.  Действително  не  се  е 
съобразил с препоръката на комисията в методиката да бъдат заложени само числово 
измерими  показатели  като  срок,  цена,  гаранционни  условия,  оперативни  разходи  за 
поддръжка и други подобни, но същото не е такъв съществен порок, който да води до 
прекратяване  на  процедурата,  поради  невъзможност  да  бъдат  оценени  офертите  на 
участниците в нея, доколкото законът не съдържа забрана за залагане на показатели, 
подлежащи на субективна експертна оценка. В настоящия случай, КЗК вече установи, 
че посочените подпоказатели са законосъобразно заложени.

Следва  да  се  вземе  предвид  и  това,  че  методиката  за  оценка,  съдържаща 
субективните  технически  подпоказатели  е  не  само  правилно  и  законосъобразно 
заложена, но е и правилно приложена, като помощния орган е изложил и конкретни 
мотиви за присъдените точки по тези подпоказатели и това е установено с влязло в сила 
решение  на  КЗК  –Решение  No 20/17.01.2012г.,  потвърдено  с  Решение  No 
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4031/21.03.2012г.  на  ВАС  при  осъществен  контрол  за  законосъобразност  на 
предходното  решение  на  възложителя  за  класиране  на  участниците  и  избор  на 
изпълнител. В тази връзка, КЗК счита, че при влязла в сила законосъобразна методиката 
за  оценка,  която  е  приложена  правилно  при  оценяването  на  участниците  по 
субективните  технически  подпоказатели,  присъдените  точки  на  участниците  са  в 
предвидените  диапазони  при  изложени  мотиви  към  тях  и  кратко  описание  на 
предложенията  на  участниците,  възложителят  не  може  да  прекрати  процедурата  на 
основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП поради нарушения на чл.28, ал.2 от ЗОП в оценъчната 
система,  касаещи техническата  част  на  офертата.  В  случая  нарушение  в  методиката 
няма,  а  ако възложителят е  считал,  че  чрез  предвидените  технически подпоказатели 
няма  да   може  да  определи  най-качествената  и  изгодна  за  него  оферта  е  имал 
възможност  да  заложи  само  числово  измерими  показатели  при  откриването  на 
процедурата.

С  оглед  на  констатираната  липса  на  нарушения  в  методиката,  КЗК  счита,  че 
възложителят не е изправен пред невъзможност да изпълни влязлото в сила Решение No 
20/17.01.2012г. на КЗК, с което е отменено Решение № 1596/29.11.2011 г. на кмета на 
община  Враца  за  класиране  на  участниците  и  избор  на  изпълнител  и  преписката 
-върната  на  възложителя  за  продължаване  на  процедурата  от  етап  разглеждане  на 
документите,  съдържащи  се  в  плик  №  1  „Документи  за  подбор”  от   офертите  на 
участниците. В случая помощният орган следва наново да извърши всички действия по 
разглеждане, оценка и класиране на офертите от етапа, на който е върната процедурата 
съобразно  указанията  в  решението  на  КЗК.  При  преценка  съответствието  на 
документите в плик 1 от офертите на участниците, следва да отстрани на основание 
чл.69, ал.1 т.3 от ЗОП „Строително предприемачески холдинг” ЕООД. При извършване 
на оценяването по показател „Техническа оценка”, доколкото е установено с Решение 
No 20/17.01.2012г.,  че  същото  е  извършено  законосъобразно  по  трите  субективни 
подпоказателя: Ом –Оценка на методологията за изпълнение на проекта, Оо –Оценка на 
предложените мерки за опазване на околната среда и Ор –Анализ на риска, допуснатите 
до  този  етап  участниците  получават  присъдените  от  комисията  точки  съобразно 
първоначалното  оценяване.  Единствената  промяна  при  оценяването  по  показател 
„Техническа  оценка”  е  при изчисляване  на  точките  по подпоказател  Сс  –Оценка  на 
предложена себестойност на пречистената вода, което се извършва чрез прилагане на 
математическа формула. Комисията следва да се направи преизчисление, като се вземе 
предвид най-ниската стойност по подпоказателя от съответната оферта, доколкото при 
предишното  оценяване  по  подпоказателя  най-ниската  стойност  е  от  офертата  на 
„Строително  предприемачески  холдинг”  ЕООД,  а  участникът  е  следвало  да  бъде 
отстранен  на  предходен  етап.  В  тази  връзка  аргументът  в  мотивите  на  процесното 
решение, че се създават предпоставки за субективизъм при повторното разглеждане на 
офертите,  доколкото  всички  оферти  са  отворени,  е  неоснователен.  Действително 
предложенията  на  участниците  са  известни,  но  промяна  при  оценяването  по 
субективните технически подпоказатели няма да има, а при техническия подпоказател 
Сс и финансовия показател оценяването е чрез прилагане на математическа формула, 
т.е. няма как да се прояви субективизъм.

С оглед на изложеното КЗК счита,  че не са налице визираните в мотивите на 
процесния акт нарушения по смисъла на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, водещи до прекратяване 
на  настоящата  процедура.  Възложителят  е  следвало  да  изпълни  Решение  No 
20/17.01.2012г.  на  КЗК,  като  извърши  последващи  действия  по  продължаване  на 
процедурата от етапа, на който е върната, а не да я прекрати.
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    Въз основа на установените факти, КЗК приема, че обжалваното Решение No 
399/22.03.2012г.  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 
20/17.01.2012г. на КЗК.

След извършения фактически и правен анализ и на основание чл. 122г, ал. 1, т. 2 
и  ал.  2  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 399/22.03.2012г.  на 
кмета  на  община  Враца  за  прекратяване  на  процедура  за  възлагане  на  обществена 
поръчка  с  предмет  „Инженеринг  за  реконструкция  на  Пречиствателна  станция  за 
отпадъчни води на гр. Враца”, открита с Решение No 500/13.05.2011г. 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.

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

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

................................
                                                 Петя Велчева
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