
 
                               
                                                                                           Изх.№ 260-3/22.12.2021 г.                  
ДО 
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
       

 
СИГНАЛ 

 
 Относно: Обществена поръчка: „Изпълнение на предпроектни проучвания и изготвяне 
на инвестиционен проект във фаза Технически проект и изпълнение на авторски надзор по 
чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в сгради на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ” гр. Горна Оряховица“, с възложител Директора на ПГХТ "Д-р 
Асен Златаров" – Катя Велкова 
 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ПРОКУРОР, 

На основание функциите ни, предоставени със Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), да защитаваме професионалните права 
и интереси на членовете ни – проектанти, в съответствие с интересите на обществото (чл. 5, т. 1 
от ЗКАИИП), и на основание правомощията Ви по чл. 16 от АПК да следите за спазване на 
законността в административния процес, моля да предприемете действия за отмяна на 
незаконосъобразен административен акт на Директора на ПГХТ "Д-р Асен Златаров" гр. 
Горна Оряховица - Решение № D10998718 от 10.12.2021 г., с което за изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на предпроектни проучвания и изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза Технически проект и изпълнение на авторски надзор по 
чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
в сгради на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 
ЗЛАТАРОВ ” гр. Горна Оряховица“, уникален номер на поръчката 05014-2021-0002, е определен 
участник, предложил недопустим и невъзможен срок за изпълнение (1 ден) на 
инвестиционен проект, архитектурно заснемане, технически паспорт и други проектантски 
услуги на най-висока цена.  

 Моля да извършите проверка за нарушения при възлагането на обществената поръчка с 
цел разкриване евентуално и на корупционно престъпление. 

Документацията на обществената поръчка и издадените актове от възложителя са 
достъпни на следния адрес в ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/today/140393. 

Въз основа на преглед на документацията на поръчката и издадените актове от 
възложителя, считаме че при възлагане на обществената поръчка, са допуснати редица 
нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), в това число заобикалянето му, които, ако 
не бъдат предотвратени, биха могли да накърнят не само интереса на нашите членове – 
проектанти, правоспособни да извършват дейностите, предмет на обществената поръчка, но 
сериозно да увредят обществения интерес, поради незаконосъобразно разходване на публични 
средства и поставяне в риск на живота и здравето на гражданите – ползватели на сградата на 
Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, гр. Горна 
Оряховица.  

 Действията на комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП (комисията), назначена със Заповед № 621/23.06.2021 г. на Директора на 
ПГХТ "Д-р Асен Златаров" гр. Горна Оряховица, и действията на възложителя по утвърждаването 
им и издаването на решение за определяне на изпълнител въз основа на тях, навеждат, че би 
могло да се касае и за наличие на конфликт на интереси по смисъла на ЗОП. 

https://app.eop.bg/today/140393
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Ето и част от данните, които навеждат на подобни съмнения: 

1. В обявлението за поръчка възложителят е предвидил, че изпълнението на 
обществената поръчка се състои в два етапа: 

- етап I, в рамките на който трябва да се извърши: архитектурно заснемане, 
конструктивно обследване, енергийно обследване, технически паспорт; 

- етап II, в рамките на който трябва да се изготви инвестиционен проект във фаза 
„технически проект“ по части: Архитектурна, Конструкции/конструктивно становище, 
Електрическа, ВиК, ОвК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Геодезия, 
План за безопасност и здраве, План за управление на отпадъците, Подробна 
проектно сметна документация. 

2. В „Указания за участие“ от документацията в т. I Общи указания, т. 8 „Срок за 
изпълнение на обществената поръчка“ възложителят е предвидил, че срокът за 
изпълнение на услугите е съгласно Техническото предложение на Изпълнителя за 
всеки етап, но не по – дълъг от 31.12.2021 г.  

3. В „Указания за участие“ от документацията в т. 16 „Съдържание на офертите и 
изисквания“, „Техническо предложение (Образец)“, възложителят е предвидил, че 
участниците трябва да предложат срок за изпълнение на дейностите на етап I, 
като срокът, който предлагат не може да е по – дълъг от 60 календарни дни, 
считано от датата на сключване на договор с изпълнителя; и трябва да предложат 
срок за изпълнение на етап II – изработване на инвестиционен проект, който не 
може да е по – дълъг от 80 календарни дни. 

4. Съгласно документацията на поръчката – Указания за участие и Методика за оценка 
на офертите, възложителят е определил критерий за възлагане „опитимално 
съотношение качество/цена“, въз основа на цената и качествени показатели, като е 
посочил, че основната цел е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, 
т.е. участник, чиято оферта в най-голяма срепен отговаря на предварително 
обявените от възложителя условия и ще гарантира качествено и навременно 
изпълнение на дейностите. 

5. Обществената поръчка е обявена на 2 юни 2021 г., но комисията по чл. 103, ал. 1 
от ЗОП е приключила работата си едва на 8 декември 2021 г., протоколите от 
работата й са публикувани на 10 декември 2021 г. едновременно с Решението за 
определяне на изпълнител на обществената поръчка. Считано от 10 декември 2021 г. 
тече 10 дневния срок за обжалване на решението пред Комисия за защита на 
конкуренцията от участниците. В случай че не е обжалвано, решението е влязло в 
сила на 20 декември 2021 г., а възложителят може да сключи договор с 
изпълнителя едва на 24 декември 2021 г., поради което, видимо от изложените 
факти, няма как да бъдат спазени заложените в документацията максимални срокове 
за изпълнение. 

6. С Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка № D10998718 от 
10.12.2021 г. на Директора на ПГХТ "Д-р Асен Златаров" гр. Горна Оряховица, за 
изпълнител на поръчката е обявен участник, предложил срок за изпълнение от 
1 (един) ден при най-висока цена - „Климатроник“ ЕООД. 

7. Спечелилият участник „Климатроник“ ЕООД е дал разяснение в хода да процедурата 
(разяснение постъпило на 29.09.2021 г. в 15:15 часа), за предложения 1 ден срок за 
изпълнение. Становището на комисията е видно от Протокол № 2 от работата й (стр. 
5): „Участникът е представил линейни графици на двата етапа и обосновка към 
тях. Комисията разгледа същите и единодушно реши да приеме 
предложените срокове за изпълнение на етапите за обосновани.“ 
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8. Възложителят е утвърдил протокола на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и в 
съответствие с предложенията на комисията е издал Решение за определяне на 
изпълнител на обществена поръчка № D10998718 от 10.12.2021 г., с което за 
изпълнител на поръчката е обявен участникът, предложил срок за изпълнение 
от 1 ден при най-висока цена от 94 990,00 лева. 

9. От изложените факти се оказва, че срокът по документация – 31.12.2021 г., може 
да бъде спазен едиствено от избрания изпълнител, който е предложил 1 ден за 
изпълнение на услугите. 

10. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП поръчките се възлагат въз основа на икономически най-
изгодната оферта. Сроковете за изпълнение трябва да са съобразени с предмета, 
сложността, количеството и обема на поръчката.  

11. Видно от изложеното, обаче, за изпълнител на обществената поръчка е избран 
участник, който е предложил не най-изгодна оферта, съобразена със закона, т.е. 
предмета, сложността, обема и количеството на поръчката, а оферта на най-висока 
цена за изпълнение срещу подозрително кратък срок, практически невъзможен и 
недопустим от професионална гледна точка.  

12. Допълнително съмнение се поражда и от факта, че поръчка със същия предмет, 
въпреки подадени оферти, е била прекратена от възложителя на 11 май 2021 г. 
поради „необходимостта от съществени промени в условията на обявената 
поръчка, които биха променили кръга на заинтересваните лица. Промените се 
отнасят до съществени изменения в проекта на договор, които засягат начина на 
плащане.“:  https://app.eop.bg/today/124577; 

13. Обръщаме внимание, че нито един член на комисията по разглеждане на офертите в 
настоящата процедура, не разполага с квалификация и компетентност по предмета 
на поръчката, поради което са допуснати съществени нарушения на изискванията на 
специалното законодателство – ЗКАИИП, ЗУТ и др.  

14. Буди недоумение и защо под имената на двама членове от комисията е положен 
един и същи подпис. 

 От позицията ни на професионална организация с най-висока компетентност в областта 
на инвестиционното проектиране, в обхвата на дейностите, предмет на визираната в настоящия 
сигнал поръчка, и защитавайки професионалните принципи на работа в тази сфера, категорично 
заявяваме, че предложения за изпълнение срок от определения изпълнител – 1 ден за 
изпълнение на всички дейности от етап 1 и етап 2, са невъзможни за изпълнение. Услугата е 
възможно да бъде предадена в рамките на предложения срок от 1 ден, единствено, в 
случай че избраният изпълнител е извършил всички тези дейности преди сключване на 
Договора, при предоставен достъп до обекта и необходимите документи. 

 Камарата на архитектите в България (КАБ) разполага с делегирани от закона 
правомощия да регулира упражняването на професията „архитект“ в инвестиционното 
проектиране,  в това число да не допуска некомпетентност при изпълнение на професионалните 
задъжения, като определя и времетраенето за изпълнение на основните проектантски услуги, 
гарантиращи качествено изпълнение („Норма времетраене в инвестиционното проектиране“ към 
чл. 8 от Приложение 1 на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за 
предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното 
проектиране, обн. в ДВ бр. 41 от 2007 г.). 

 Предложеният от изпълнителя и приет от възложителя 1 ден срок за изпълнение 
на инвестиционен проект във фаза технически проект по части: Архитектурна, 
Конструкции/конструктивно становище, Електрическа, ВиК, ОвК, Енергийна ефективност, 
Пожарна безопасност, Геодезия, План за безопасност и здраве, План за управление на 
отпадъците, Подробна проектно сметна документация, и за архитектурно заснемане, 
конструктивно обследване, енергийно обследване, технически паспорт, е практически 
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невъзможен и недостатъчен за качествено проектиране, поради което поражда сериозни 
съмнения за нагласени условия в процедурата за възлагане на обществената поръчка и 
корупционна схема. 

 С действията си възложителят поставя в риск живота и здравето на гражданите – 
ползватели на сградите, обект на поръчката, и не е изпълнил задълженията си за ефективно 
разходване на публични средства, като е нарушил и принципите по чл. 2, ал. 2 от ЗОП: „При 
възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават 
конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано 
предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в 
обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, 
количеството или обема на обществената поръчка.“ 

 В допълнение, бихме могли да изложим и други съществени нарушения на процедурата, 
като: нарушена е нормата на чл. 114 от ЗОП - липсват данни за осигурено финансиране, а това 
не е посочено в обявлението за поръчка и не е предвидена клауза в договора, нарушена е 
нормата на чл. 10 и чл. 60 от ЗОП - лисват изисквания по отношение на участниците за годност 
за упражняване на професионална дейност, за техническа и професионална компетентност (бел. 
КАБ: услугите, предмет на поръчката са от изключителната компетентност на проектанти и 
затова е необходимо възложителят да постави изискване участниците да са вписани в регистъра 
на КАБ или КИИП по чл. 6 от ЗКАИИП, както и да притежават точно определена професионална 
квалификация и правоспособност съгласно чл. 7 от ЗКАИИП във връзка с чл. 229 и 230 от ЗУТ). 

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ПРОКУРОР, 
На основание чл. 16 от АПК и в съответствие с правомощия Ви, регламентирани в 

Конституцията и Закона за съдебната власт, моля, в най-кратки срокове, да извършите проверка 
по случая, като предприете действия по отмяна на незаконосъобразния административен акт 
на възложителя – Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка № D10998718 
от 10.12.2021 г. на Директора на ПГХТ "Д-р Асен Златаров" гр. Горна Оряховица, и на Договора 
за възлагане на поръчката, ако такъв бъде сключен въз основа на порочното решение.  

 С оглед защитата на законните права и интереси на гражданите, моля да извършите 
проверка за разкриване на евентуално извършено престъпление при възлагане на поръчката. 

Оставаме на разположение за допълнителна информация и професионални становища 
по случая. 
 
 Приложение:  

1. Обявление за поръчка от 2 юни 2021 г.; 
2. График за възлагане на поръчката; 
3. Задание за проектиране към документацията на поръчката; 
4. Протокол № 2 (без дата) от работата на комисията, назначена със Заповед № 

621/23.06.2021 г. на Директора на ПГХТ "Д-р Асен Златаров" гр. Горна Оряховица; 
5. Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка № D10998718 от 

10.12.2021 г. на Директора на ПГХТ "Д-р Асен Златаров" гр. Горна Оряховица. 
 

 
С уважение, 
арх. Владимир Милков 
Председател на Управителния съвет на  
Камарата на архитектите в България 


