
Тема на пресконференцията :
Има ли корупция при строителство на футболни терени в България през 2009 година ?

Участници :
„Подови настилки” ООД – Сергей Зоров
„БАЙК плюс” ЕООД – д-р инж. Борислав Колев
„Динамик ресурс” ООД - 

Поканени са и представители на заинтересованите страни .

През 2009 година в България се проведоха три конкурса по Закона за обществени 
поръчки за стоителството на стадиони – в Благоевград , Созопол и Несебър.
И трите конкурса протекоха по аналогичен начин – една и съща фирма  печели 
конкурсите, като при провеждането на процедурите всички други фирми се елиминират 
преди отварянето на офертите. Има ли корупция или вече на строителния пазар трябва 
да остане само една „избрана” фирма ?

Това е „позната процедура” :

- един  от  бъдещите  участници  (фирма  „М  СПОРТ”  ООД)  изготвя 
основните  изисквания  към  участниците  и  характеристиките  на 
определящите елементи така, че единствено тя да отговаря на всички 
изисквания ;

-съответната Община, в качеството ни на Възложител, залага тези параметри и 
упорито  през  целият  конкурс,  ги  запазва  непроменени,  въпреки  очевидните 
нарушения на чл.32 ал.2 от ЗОП ;

-всички опити на участниците в конкурса в процеса на процедурата да бъдат 
изменени тези условия, които ограничават конкуренцията и достъпа на фирми 
до участия в конкурсите , се парират от съответната общинска администрация ;

-в своята работа комисиите за оценка (в унисон на действията на общинската 
администрация), търсят всички формални и неформални обстоятелства,  за да 
отстрани всички други участници, освен „правилната фирма”  „М СПОРТ” ООД ;

-в резултат на всичко това  винаги фирма „М СПОРТ” ООД печели конкурса като 
единствен допуснат участник.

За всички тези факти са сезирани Главният Прокурор на Република 
България и Комисията за борба с корупцията конфликт на интереси и 
парламентарна етика към 41-то НС.
СЛУЧАЯТ  „БЛАГОЕВГРАД” :

1.Какъв е предмета на поръчката ?
Решение  No РП -  7 / 21 април 2009  г. на  Кмета  на  Община Благоевград  с 
предмет  „Реконструкция  на  игралното  поле  на  стадион  ,,Христо 
Ботев"гр.Благоевград" ,включващ  подобекти А. Проектиранеееее и изграждане 



на дренажна систеБ.  Проектираненененене и  изпълнение на автоматизирана 
поливна  сВ.  Проектиранеанеанеанеане  и  изпълнение   на  резервоарно 
стопанство 100 м3 и  помпеГ.  Проектиранеранеранеранеане и  изпълнение на 
водопровод до резервоара с дължинД.  ЗатревяванеяванеЗатревяване с нови 
чимове,торове, изкопи,товарно-разтоварни работи” ; Спечелен за 555,885.29 лв 
без включен ДДС

2.Изисквания към кандидатите :

В този конкурс няма наложени изисквания кандидатът да е проектирал и 
изградил подобен обект. Причината е много проста – до този момент „М 
СПОРТ” ЕООД не е участвувало в направата на терени с естествена трева.
 

3.Отговори на зададени въпроси – без каквато и да е конкретност - нарушения на 
Чл. 30 от ЗОП :

3.1.Каква е точната площ, за която ще бъде изграждана нова дренажна система ?
Решението се взема от проектанта след проучване.

3.2.Какъв е Вашият показател за оценяване работата на дренажната система ?
Съгласно нормативната уредба за отводняване на стадиони и дренажни 
системи.

3.3.Какви са Вашите изисквания към сместа обогатена почва, пясък и торф ?
Съгласно нормативната уредба за подмяна и изпълнение на тревни площи 
за стадиони.

3.4.Има ли определен от Вас критерий за оценяване качеството на работа на поливната 
система и ако да, какъв е той ?

Това се решава с изготвянето на инвестиционен проект.
3.5.Как да тълкуване „Изисквания към тревния чим : гаранция мин. 12 месеца” ?

Пряко.
3.6.Какъв е срокът, през който изпълнителят трябва да полага грижи за зачимената 
тревна площ след приключване работата по обекта ?

Съгласно нормативната уредба.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В документацията за участие 
в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите 
спецификации чрез посочване на:
1. български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски  
технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на  
европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно"; 
2.  български  стандарти,  технически  одобрения  или  спецификации,  отнасящи  се  до 
проектирането,  метода  на  изчисление  и  изпълнение  на  строителството,  както  и  до  
използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма стандарти 
по т. 1; 
3.  работни  характеристики  или  функционални  изисквания,  които  позволяват  точно 
определяне  на  обекта  на  поръчката;  функционалните  изисквания  могат  да  включват  
изисквания за опазване на околната среда; 
4.  работни  характеристики  или  функционални  изисквания  по  т.  3  с  позоваване  на  
спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните  
характеристики или функционалните изисквания; 
5. спецификациите по т. 1 или 2 - за определени характеристики, а за други - чрез позоваване 
на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3.
  



4.За какво се отстранява участник ?

4.1.Върху две от страниците липсва подпис и печат.
4.2.В същото време не се приема оспорване на броят на подписите и печатите в 
документацията на Сдружение „Благоевград спорт” с участник в него фирма „М 
СПОРТ” ООД.

5.Какво от поръчката се изпълнява реално ?

5.1.НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ВЪОБЩЕ „Проектиране и изпълнение на водопровод до 
резервоара с дължина 1500 м ф 75” – цена около 60,000.00 лева
5.2.ИЗПЪЛНЯВА СЕ  ЦИСТЕРНА ОКОЛО 30 м3 и помпена станция 
ВМЕСТО„Проектиране и изпълнение  на резервоарно стопанство 100 м3 и помпена 
станция” – икономия на около 50,000.00 лева
5.3.ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЗАТРЕВЯВАНЕ ЧРЕЗ ПОСЕВ ВМЕСТО „Затревяване с нови 
чимове,торове, изкопи,товарно-разтоварни работи” – разлика в цената над 2 пъти – 
икономия около 160,000.00 лева
5.4.ИЗПЪЛНЯВА СЕ „Проектиране и изграждане на дренажна система” БЕЗ 
НАПРАВАТА НА СМЕС ОТ ОБОГАТЕНА ПОЧВА, ПЯСЪК И ТОРФ - икономия на 
около 50,000.00 лева 

6.Какъв е срокът за изпълнение на договора ?

ВМЕСТО ЗА 60 ДНИ , КАКТО Е ПО ОФЕРТА (до 30 август) –     МОЖЕ БИ 
ТЕРЕНЪТ ЩЕ Е ГОТОВ И ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ЧАК ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 
2010 ГОДИНА !

7.Какви проекти има представени от Изпълнителя ?

Възможно ли е те да се представят от общината на специалисти за оценка ?

8.Кой да провери разликата в обявеният конкурс, подадената и спечелила оферта 
и реално изпълнените работи ?

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Контролът по изпълнение на този закон се  
осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова 
инспекция.

СЛУЧАЯТ  „СОЗОПОЛ” :

1.Какъв е предмета на поръчката ?
(Решение  No ОП  –  032-00568  /  03  септември  2009  г.  на  Кмета  на  Община 
Созопол за откриване на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция 
на игралното поле на стадиона в гр. Созопол”, включващ пет броя подобекти.) ; 
Подобект  А.  Проектиране  и  изграждане  на  дренажна  система;  Подобект  Б. 
Проектиране и изпълнение на автоматизирана поливна система вкл. и помпена 
станция;  Подобект  В.  Проектиране  и  изпълнение  на  осветителна  система; 
Подобект  Г.  Затревяване  с  нови  чимове,  торове,  изкопи,  товарно-разтоварни 
работи и спортно оборудване; Подобект Д. Оградна система зад футболни врати 



с размери 40х8 метра зад всяка врата с мека мрежа –  Очаквана цена около 
1,000,000.00 лева без включен ДДС. 

 
2.Наложени изисквания към кандидатите :

2.1.Да са изпълнили минимум един терен в България, включително проектиране и 
изпълнение на : 1. Дренажна система на професионален терен ; 2. Поливна система на 
професионален терен ; 3. Коренова система от 100 % селектиран пясък на 
професионален терен ; 4. Осветление на професионален терен.
2.2.Лазерен грейдер и лазерен нивелир (собствен или нает) , декларация, че ще е на 
обекта през цялото време на изпълнение.
2.3.Да има в екипа си агроном (собствен или нает) който да е участвувал в 
изграждането и поддържането на минимум 5 терена в България или в чужбина.

 
3.Основен критерий за оценка :

Участникът с най-добро техническо предложение получава максимум 50 точки 
(от 100 възможни).

4.Отговори на зададени въпроси  - без конкретност и при определяне на условия, 
които не създават равни условия за участие - НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ. 28 , ЧЛ. 30 и 
ЧЛ. 32 ОТ ЗОП :

4.1.Как точно да се тълкува израза „коренова система от 100 % селектиран пясък” в 
смисъл дали чрез доставка и поставяне на чим или чрез засяване ?

Тревният чим трябва да се развива в коренова зона от селектиран пясък 
със зърнометрия ... . Дебелината на селектираните пясъци е 30 см.
 

4.2.Как следва да се разбира „осветеност от 300 лукса” ?
Осветеността 300 лукса може да бъде доказана чрез софтуерна 
симулация.
Минималните изисквания на БФС за провеждане на футболни среши е 
осветеност от 500 лукса, доказвана от стандартизирана лаборатория по 
методика на ФИФА с проверка на определен брой точки по терена.

4.3.Как следва да се разбира изискването за изпълнен един терен ?
Доказва се с референция и е необходимо терена да е завършен вид.

4.4.Защо кандидатът трябва да притежава лазарен грейдер и лазарен нивелир ?
Те гарантират прецизното изпълнение на обекта по отношение на 
нивелацията.
Площната нивелация на една повърхност може да бъде извършена по 
различни технологии, включително и с ръчен труд. Определящо в случаят е 
гладкостта на терена и липсата на отклонения от зададените нива. 
Техническите средства определят цената на този вид СМР, но не и 
качеството.

4.5.Защо кандидатът трябва да има агроном – а друг специалист ?
Според нас това е съответното компетентно лице..



В практиката са известни т.н. грийн мастери, който отговарят за тревното 
покритие на едно спортно съоръжение. Дипломата за агроном в този случай 
не е определяща.

4.6.Как е определена нормата от 180 мм/м2 на час ?
Това е минимално изискуемата норма за преминаването на водно 
количество при високо ниво на футболни терени на пясъчна основа .
Такава норма показва единствено техническа неграмотност. Водното 
количество се измерва или в мм за единица време или в литри/площ за 
единица време. Ако се спази изискване за 180 литра/кв.м. за час, то това би 
съответствувало на началото на световния потоп.(Виж приложената 
информация за наводнени улици в Бургас от т.г.).

4.7.Какви са точно критериите за оценка на техническото предложение ?
Техническото предложение ще бъде оценявано чрез оценка на писмени и 
нагледни материали.

Чл.  28.  (1)  Документацията  за  участие  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  
трябва да съдържа: 
7.  (предишна  т.  6  -  ДВ,  бр.  37  от  2006  г.,  в  сила  от  01.07.2006  г.)  показателите,  
относителната  им  тежест  и  методиката  за  определяне  на  комплексната  оценка  на  
офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 
 (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Методиката по ал. 1, т. 7 
съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на 
комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 
възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната 
оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез  
максимални стойности в рамките на общата оценка.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации  
трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в  
процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации не трябва 
да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка,  
патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или  
елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно 
обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, се допуска подобно 
посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно".

5.Защо няма нито един друг кандидат по конкурса ?

6.Има ли кандидат със завършен терен ?

КЪМ МОМЕНТА НА КОНКУРСА – КАТЕГОРИЧНО НЕ !

7.Какъв е лазарният грейдер на М спорт ? 

Това е трактор с прикачено гребло, управлявано чрез лазерно устройство. ТАЗИ 
МАШИНА НЕ Е И НЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА ЗА ГРЕЙДЕР !

8.Как се започва работа след подадена жалба ?



В Комисията за защита на конкуренцията (   ) е подадена жалба, оспорваща 
провеждането на конкурса и искаща неговото спиране. Но ....Комисията се 
произнесе, че налагането на временна мярка е не   . Към днешна дата тече 
процедура по обжалването на това решение пред Върховният административен 
съд.
 
В началото на м. ноември тревното покритие на терена в Созопол бе премахнато. 
По принцип това е част от строително-монтажните работи, включени в 
конкурса. Целта е да се направи неизползваем терена и по този начин да се 
притисне Комисията за защита на конкуренцията и Върховният 
административен съд, за да се произнесът в полза на Общината.
 

Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Всяко решение, действие или 
бездействие на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до 
сключването на договора или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно 
неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.
(3)  Жалба  пред  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  не  може  да  се  подава  след  
сключването на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение. 
(4) Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията 
за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране".

Чл. 122е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Решението на Комисията за  
защита  на  конкуренцията  подлежи  на  обжалване  пред  тричленен  състав  на  Върховния  
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
(2) Решението на Върховния административен съд е окончателно.

9.Ще бъде ли готов терена за ползване след 3 месеца , отчитайки ситуацията в 
Благоевград ?

СЛУЧАЯТ   „НЕСЕБЪР” :

1.Защо бе прекратен първият конкурс ?

През м. юли 2009  конкурсът за изкуствени игрища беше обявен (Решение No 43 
/ 08  юли 2009  г. на  Кмета  на  Община  Несебър)  с  предмет  „Изграждане  на
тренировъчен спортен комплекс, включващ : тренировъчно игрище - футбол с 
размери 52/97 м , както и три многофункционални площадки с размери 20/40 м и 
едино игрище за тенис на корт с размери 11/24 м в УПИ 403 на гр. Несебър”, но 
след  наши  действия,  доказващи  явните  несъответствия  между  проекта  на 
спортния  комплекс  и  документацията  по  конкурса,  същият  бе  прекратен  с 
Решение No 49 / 07 август 2009 г. на Кмета на Община Несебър.

......Между проектите и количествените сметки, предоставени от проектантите, 
съществуват значими различия ......
.......В  техническата  спесификация  на  тревната  спортна  настилка  за 
професионален футболен терен не са спазени разпоредбите на чл. 32 (2), като е 
посочено изискването кандидатът да притежава конкретен модел машина ..... 



2.Какъв е предмета на поръчката ?
Решение No 57 / 06 септември 2009 г. на Кмета на Община Несебър с предмет 
„Цялостно  изграждане  на  игрище  с  изкуствена  тревна  настилка  с  размери 
105/55,5 ; Цялостно изграждане на 2 бр. Мини футболни игрища с изкуствена 
тревна  настилка   с  общ  размер  44/44  и  изграждане  на  мултифункционална 
площадка с размери 22/44 – гр. Несебър” -  Очаквана цена около 750,000.00 
лева без включен ДДС. 

3.Наложени изисквания към кандидатите  - НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 32 от ЗОП:

2.1.Да са изпълнили минимум един терен в България изпълнение на : 1. Дренажна 
система на професионален терен ; 2. Ограда ; 3. Полагане на изкуствена настилка.
2.2.Лазерен грейдер и лазерен нивелир (собствен или нает) , декларация, че ще е на 
обекта през цялото врема на изпълнение.
2.3. Да притежават сертификат, че при триене между синтетичната тревна настилка и 
кожата на човешкото тяло температурата не се покачва с повече от 10 о С.
2.4.Доклад от тестове за износване на предлаганият тревен продукт, направени от 
независима лаборатория с машина „LISPORT”.
2.5.Конкретни показатели на изкуствената трева .
2.6.В същото време за акрилната настилка – само трипластова.

4.Как се подготвят изиствания към кандидатите и количествено стойностни 
сметки (определящи цената на офертата) ?

Необходими са файлове, изготвени от Мартин Трайков (между другото 
управител на фирма „М СПОРТ” ООД), който да се заложат в тръжната 
документация. Копия от дискети, съдържащи тези файлове, са част от тръжната 
документация на Община Несебър. 

5.Отговори на зададени въпроси – без конкретност и упорито отстоявайки 
заложени параметри на тревната настилка - Нарушения на ЧЛ. 28 , ЧЛ. 30 и ЧЛ. 
32 ОТ ЗОП :

4.1. Защо кандидатът трябва да притежава лазарен грейдер и лазарен нивелир ?
Допуска се работа на лазерен грейдер.... Не се допуска работа с други 
инструменти.

4.2. На базата на кои нормативни документи са определени изискванията за 
сертификата на тревата т.2.3. и т.2.4. ?

Като възложител ние искаме да имаме най-качествените настилки
.

4.3. Как точно са определени показателите на изкуствените треви и може ли да 
се участва с друга трева ?

Допускат се всички треви, стига да отговарят на условията, посочени в 
документацията
.

4.4. Каква е минималната дебелина на акрилната настилка ?
Не се изисква минимална дебелина и минимален брой пластове, стига  да 
отговаря на условията, посочени в документацията.

4.5. Какви са точно критериите за оценка на техническото предложение ?



За най-добро техническото предложение се приема най-пълното и 
точно техническо предложение, описващо процесите на изпълнение на 
поръчката. Най-добрите и функционални методи
.

4.6. Как са определени видовете СМР и има ли проект ?
Видовете СМР са определени съгласно наличната проектна 
документация, която ще ви бъде предоставена на 02.11.2009 г. 

6.Как се отговаря на жалба, с която се иска прецизиране на условията или 
прекратяване на конкурса ?

Община Несебър има огромна нужда от спортен комплекс и парите са 
осигурени от общината, и ние нямаме никакво желание да бъде спряна 
процедурата.

7.За какво се отстраняват участници ?

С ЕДИН И СЪЩИ АРГУМЕНТИ  -  „липсват сертификат за изпитване, че при 
триене между синтетичната тревна настилка и кожата на човешкото тяло 
температурата не се покачва с повече от 10 о С. ; липсва доклад от тестове за 
износване на предлаганият тревен продукт, направени от независима 
лаборатория с машина „LISPORT” ; не разполагате с документ за собственост на 
лазерен грейдер  ; комисията не може да разбере документи ......... „ !

Защо в този случай комисията не се позове на Чл. 68 (7)  и поиска допълнителни 
разяснения или доказателства ?

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 
или 2 възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или  
услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато 
участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на  
изискванията, определени в тези технически спецификации.
(2)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  37  от  2006  г.,  в  сила  от  01.07.2006  г.)  В  случаите  по  чл.  30,  ал.  1  
възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт,  
въвеждащ  европейски  стандарт,  европейско  техническо  одобрение,  обща  техническа  
спецификация,  международен  стандарт или  технически  еталон,  установен  от европейска  
организация  по  стандартизация,  когато  участникът  докаже  в  своята  оферта,  че  тези  
стандарти  се  отнасят  до  определените  от  възложителя  изисквания  за  работни 
характеристики и функционални изисквания. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1 и 2 участникът 
представя като доказателства техническо досие на производителя или протокол от 
изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят изисква 
представяне на сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на 
качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез  
съответната серия европейски стандарти.

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията, назначена от 
възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след  
получаване на списъка с участниците и представените оферти.



(7) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)  
Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да иска 
разяснения относно сертификатите и документите, представени съгласно чл. 50 - 53, както 
и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за  
обстоятелствата, посочени в офертата.

В заключение възникват логичните въпроси : 

-КОЙ СТОИ ЗАД ОЧЕВИДНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ НА ЗОП И ЗАЩО СЕ ПРАВИ 
ВСИЧКО ТОВА?

-КОЙ ИЛИ КОИ СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ ОТ ТЕЗИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
?

-ИМА  ЛИ  УПРАЖНЯВАНО  ВЪЗДЕЙСТВИЕ  ВЪРХУ  КМЕТОВЕТЕ  НА  ТЕЗИ 
ОБЩИНИ , ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ 
ВЪРХУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ?

-ТРЯБВА  ЛИ  НА  ПАЗАРА  В  СПОРТНОТО  СТРОИТЕЛСТВО  ДА  ОСТАНЕ 
САМО ЕДНА ФИРМА – „НАЙ-ДОБРАТА” или „НАЙ-НАШАТА” ? 

Забележка :  Участниците в пресконференцията са готови да предоставят копия от 
използваните документи, както и допълнителни подробности на всички медии, 
проявили желание за това.


