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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  09527/20-02; факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 

         

  

        П Р О Т О К О Л   
 

съгласно чл. 181, ал. (4) от ЗОП от работата на комисията, назначена със Заповед № 

96/12.03.2020 г. на Кмета на Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществена поръчка публично 

състезание по чл. 18, ал. (1), т. 12 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. 

Изток, гр. Вършец – етап 1“, открита с Решение № 57/17.02.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0007 
                                                                                                                       

 

                Днес, 12.03.2020 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. (1), т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 96/12.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                   2. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община Вършец 

3. Иван Йорданов Първанов – гл. спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец 

4. Инна Петкова Симеонова – техн. сътрудник. „УТ“ при Об.А. - Вършец. 

                   
На основание чл. 103, ал. (1) от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. (1) от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа 

и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, 

ал. (1), т. 12 от ЗОП с предмет „Консултантски услуги по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение 

на СМР за реализиране на обект: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 

1“. 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. (2), т. 1 от 

ЗОП. 

 

С Решение № 57/17.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. 

Изток, гр. Вършец – етап 1“, с уникален номер в РОП 00850-2020-0007. В обявлението за 
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обществената поръчка с ID 960351 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 

11.03.2020 г.   
 

На 12.03.2020 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 

предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 96/12.03.2020 г. на Кмета на 

Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 

11.03.2020 г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. (6) от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. (1) от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията прочете на глас заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. (6) от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 11.03.2020 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 2 (две) оферти за участие 

в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, 1618 гр. 

София, бул. „Цар Борис III“ №136, ет. 

10; тел.: 02/9559736; факс: 02/9559736; 

e-mail: avisof@abv.bg  

70 00 - 173 28.02.2020 г. 16:30 

2 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ / БСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 1680 гр. София, 

ул. „Лъвски рид“ № 4; тел.: 02/86 91 

742, e-mail: bskeng@mbox.contact.bg   

70 00 - 202 10.03.2020 г. 14:00 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. (2) от ЗОП и чл. 51, ал. (8) от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, както следва:  

 

1. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 
 

 

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
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Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията 

в 10:25 часа на 12.03.2020 г. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. (2) от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

 

1. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД  

 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от Съвет на директорите и се 

представлява от Изпълнителен директор; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис и от тримата 

членове на Съвета на директорите, лицата съответстват на данните вписани в Търговския 

регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   
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https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2fefoaWaVhLkNSQREG

3BtpR се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "АГРОВОДИНВЕСТ" 

ЕАД покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се 

съгласно чл. 5, ал. (4), т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството и данни за валидна застраховка „Професионална отговорност“ 

за консултант, извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти с покритие 

600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 4 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Посочени са номера на полиците, срокът на валидност и застрахователят, който ги е издал. По 

този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор на обект втора категория с предмет 

реконструкция на пътно съоръжение; 1 (една) дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект трета категория строеж с 

предмет реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства. При 

направените проверки в публичните регистри се установи, че за декларираните дейности е 

налице съответствие на данните, посочени от участника в еЕЕДОП и наличните в достъпните 

публични регистри.  

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действителното изпълнение на сходни с предмета и обема на поръчката услуги. В заложения от 

Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника, са изпълнени 2 

(две) услуги по упражняване на строителен надзор на сходни обекти, с което комисията приема, 

че участникът покрива изискванията на поставения от Възложителя критерий за подбор.  

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: 

внедрена система за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001:2015 с предметен обхват 

на сертификата: „Консултантски услуги в областта на строителството, комплексни оценки за 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите. Строителен надзор на сгради и съоръжения.“ Посоченият обхват на 

сертифициране е сходен с предмета на поръчката, по отношение на дейностите по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор. Декларирани са необходимите данни, 

изисквани в обявлението и документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификата, 

точно позоваване на документа, обхват и период на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2fefoaWaVhLkNSQREG3BtpR
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2fefoaWaVhLkNSQREG3BtpR
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установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

 

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от Съвет на директорите и се 

представлява от Изпълнителен директор; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис и от тримата 

членове на Съвета на директорите, лицата съответстват на данните вписани в Търговския 

регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9vy1uvtsC1zMami2MdtRz

2 се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По отношение 

на годността за упражняване на професионална дейност "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД покрива поставеното изискване от Възложителя 

за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 700 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се 

съгласно чл. 5, ал. (4), т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството и данни за валидна застраховка „Професионална отговорност“ 

за консултант, извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти с покритие 

300 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 4 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9vy1uvtsC1zMami2MdtRz2
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9vy1uvtsC1zMami2MdtRz2
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Посочени са номера на полиците, срокът на валидност, обхватът и застрахователят, който ги е 

издал. По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор на обект трета категория с предмет 

подмяна на водопровод и реконструкция на общински път и 2 (две) дейности по оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти 

четвърта категория строежи с предмет рехабилитация и изграждане на улици. При направените 

проверки в публичните регистри се установи, че за декларираните дейности е налице 

съответствие на данните, посочени от участника в еЕЕДОП и наличните в достъпните публични 

регистри.  

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действителното изпълнение на сходни с предмета и обема на поръчката услуги. В заложения от 

Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника, са изпълнени 3 

(три) услуги по упражняване на строителен надзор на сходни обекти, с което комисията приема, 

че участникът покрива изискванията на поставения от Възложителя критерий за подбор.  

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: 

внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 с предметен 

обхват на сертификата: „Строителен надзор, включително на обекти паметници на 

културата,. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти.“ Посоченият обхват на 

сертифициране е сходен с предмета на поръчката, по отношение на дейностите по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор. Декларирани са необходимите данни, 

изисквани в обявлението и документацията – орган, издаващ сертификата, точно позоваване на 

документа, обхват и период на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД е налице съответствие с изискванията за 

лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради 

което се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

III. В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея 

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 

целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за участие, комисията 

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

1. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД  

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
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IV. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни 

документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, 

предмет на поръчката. На основание чл. 56, ал. (2) от ППЗОП, комисията проверява дали 

същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, 

комисията констатира следното: 

 

1. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 12 (дванадесет) календарни дни от получаването на 

инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и 

компетентни ведомства, което се удостоверява с протокол. 

2. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 12 (дванадесет) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 

От представеното Техническо предложение на  „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД става 

ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в 

документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. 

Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа всички изискуеми 

реквизити, обем информация и данни, предложените срокове за извършване на двете 

дейности от консултантската услуга са съобразени с посочените в документацията за 

участие минимални и максимални срокове.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – 

отваряне на ценовото му предложение. 

 

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

3. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от получаването на 

инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и 

компетентни ведомства, което се удостоверява с протокол. 

4. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 

От представеното Техническо предложение на  „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД става ясно, че същото е изготвено при 

съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря 

напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 



8 

 

 

възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, 

предложените срокове за извършване на двете дейности от консултантската услуга са 

съобразени с посочените в документацията за участие минимални и максимални срокове.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „БУЛ 

СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД да бъде допуснат до 

последващо участие в процедурата – отваряне на ценовото му предложение. 

 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следните  
 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

 Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите участници на 17.03.2020 г. (вторник) от 14:00 часа, в заседателната 

зала на административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, 

община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на 

датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения, 

съгласно условията на ЗОП и документацията за участие – „не по-късно от два 

работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията 

обявява най-малко чрез съобщение на профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето“. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 12.03.2020 г. в 15:35 

часа. 

--------------------------------------------------------IIIIII------------------------------------------------------------ 

 

На 17.03.2020 г. от 14.00 часа комисията се събра в пълен състав в заседателната зала 

на сградата на Общинска администрация - Вършец за провеждане на публично заседание 

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници: 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване.  

На основание чл. 57, ал. (3) от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване 

на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в плик „Предлагани ценови 

параметри“, бе оповестено на 12.03.2020 г., чрез съобщение с изх. № 70 00 – 218 от 12.03.2020 

г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на настоящата поръчка на 

адрес: https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled55.  

 

V. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници 

 

Публичното заседание протече с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им в следния ред: 

 

1. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled55
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1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение 

(Приложение № 4 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 2 003,00 

(две хиляди и три) лева без ДДС, съответно 2 403,60 (две хиляди четиристотин и три лева и 

шестдесет стотинки) лева с ДДС, разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 

142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ – 580,00 (петстотин и осемдесет) лева без ДДС и 696,00 (шестстотин 

деветдесет и шест) лева с ДДС; 

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 1 423,00 (хиляда четиристотин двадесет и три) лева без ДДС и 1 707,60 (хиляда 

седемстотин и седем хиляди и шестдесет стотинки) лева с ДДС. 

 

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

2.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение 

(Приложение № 4 от документацията за участие), след което оповести параметрите на 

ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 2 500,00 

(две хиляди и петстотин) лева без ДДС, съответно 3 000,00 (три хиляди) лева с ДДС, 

разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 

142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ – 750,00 (седемстотин и петдесет) лева без ДДС и 900,00 

(деветстотин) лева с ДДС; 

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 1 750,00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева без ДДС  и 2 100,00 (две хиляди и сто) 

лева с ДДС. 

 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 14:15 часа на 17.03.2020 г. Комисията продължи своята работа в закрито 

заседание. 

VI. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в пликовете „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието 

им с изискванията на възложителя. 
 

1. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия 

между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между 

цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Цената за всяка от двете дейности на 
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консултантската услуга не надвишава максималните прагове, посочени в обявлението и 

документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „БУЛ 

СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Участникът е попълнил 

дадения към документацията образец правилно, като е спазил зададената му форма. Няма 

допуснати аритметични несъответствия между общата цена и цените за отделните изброени 

дейности. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Цената за всяка от двете дейности на 

консултантската услуга не надвишава максималните прагове, посочени в обявлението и 

документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 
 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

Допуска до класиране съгласно обявения критерий за възлагане следните участници: 

 Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

 Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 

VII.  Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. (1) от ЗОП за предложенията 

в плик „Предлагани ценови параметри“. 

Тъй като до настоящия етап са допуснати само две оферти, в настоящия случай не може да  

намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на предложение, 

свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от двадесет на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 

 

VIII. Класиране 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на ценовото предложение на 

участника, в съответствие с критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. (2), т. 1 от ЗОП, и съгласно 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и на 

основание чл. 58, ал. (1) от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО: участник „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД, с предложена обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка –  2 003,00 (две хиляди и три) лева без ДДС 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка 

– 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева без ДДС 
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VI.Предложение за сключване на договор 

 

Комисията счита, че офертата на участникът „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД в най-пълна 

степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените 

от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е класирана на I-во място.  

Предвид това, комисията предлага на  Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. 

Изток, гр. Вършец – етап 1“, открита с Решение № 57/17.02.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0007, за изпълнител на обществената 

поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК 121758166, Оферта с вх. № 70 00 - 173/28.02.2020 г., 

подадена в 16:30 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка 2 

003,00 (две хиляди и три) лева без ДДС 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 17.03.2020 г. в 14:45 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация и офертите на участниците за приемане работата 

на комисията, утвърждаване съгласно чл. 181, ал. (5) от ЗОП и вземане на решение по чл. 181, 

ал. (6) от ЗОП от Възложителя. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Антон Димитров Тошев – ………(подпис)*……. 

 

 ЧЛЕНОВЕ:  

1. Красимира Стефанова Тачева – ……(подпис)*…. 

2.  инж. Костадинка  Петрова Денкова – …(подпис)*……. 

3.  Иван Йорданов Първанов – ……(подпис)*……… 

4.  Инна Петкова Симеонова – ……(подпис)*…… 

 
Получих протокола на комисията на дата: 17.03.2020 г. 

                                                       

                                                           Подпис:….. (подпис и печат)*.…. 

                                                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                                       Кмет на Община Вършец 
 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: …….(подпис и печат)*……... 

                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                 Кмет на Община Вършец 

 

Дата на утвърждаване: 17.03.2020 г. 

 
*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 


