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УТВЪРЖДАВАМ:……(подпис и печат)*……… 

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

                                                                                     (КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ) 

                                                                           ДАТА: 01.04.2020 г. 
 

 

 

 

   Д О К Л А Д 
по чл. 60 от ППЗОП 

 

     за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 107/17.03.2020 г. на 

Кмета на Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка 

и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ 

с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение 

на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и 

възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“, открита с 

Решение № 46/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-

2020-0004 
                                                                                                                  
 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,  
 

На основание чл. 103, ал. (3) от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия 

доклад за резултатите от работата на комисията, определена с Ваша Заповед № 107/17.03.2020 

г., във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. (1) от ЗОП – открита 

процедура, с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и 

изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и 

възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“, открита с 

Решение № 46/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-

0004 

В изпълнение на Ваша Заповед № 107/17.03.2020 г., комисията заседаваше в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Петър Ганчев Стефанов – Заместник кмет на Община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

                                   УОС  при Об. А. – Вършец 

2. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

 3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец 

 4. Иван Йорданов Първанов – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

 

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени. 
 

С Ваше Решение № 46/07.02.2020 г. е открита процедура за  възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и 

изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и 
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възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“, с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0004. В обявлението за обществената поръчка с ID 958856 е определен 

срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 16.03.2020 г. 
 

На 17.03.2020 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 № 107/17.03.2020 г. на Кмета на 

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

16.03.2020 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 обяви заповедта за назначаване на комисията и 

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

Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващото лице, че до 17:00 часа 

на 16.03.2020 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 

„УЛИЦИ ВЪРШЕЦ-20“ ДЗЗД, 3400 

гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ 

№ 24; участници в обединението: 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД и 

„СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД; тел.: 

096 300893; e-mail: roadm@pst.bg  

70 00 - 227 16.03.2020 г. 16:41 

2 

„ДИКИНОРМ“ ДЗЗД, гр. София, 

ул. „Миле Попйорданов“ № 4-6, ет. 

4, ап. 10; участници в 

обединението: „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД и „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, 

те.: 0895 42 99 88; e-mail: 

mmihailow@mail.bg  

70 00 - 228 16.03.2020 г. 16:50 

 

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, в това число и извърши проверка 

за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката 

на всеки участник, както следва: 
 

1. Участник „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД 

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; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД; 

еЕЕДОП на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД и еЕЕДОП на „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД 

 Договор за създаване на сдружение от 11.03.2020 г. – заверено копие; 

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

– в оригинал, включително заверени копия на приложени документи към офертата; 
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 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – 6 броя в 

оригинал; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от ЗОП – Приложение № 4 – в 

оригинал – непопълнена, маркирана с гриф „НЕПРИЛОЖИМО“ 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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 „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

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; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „СТРОЙНОРМ“ ЕООД; 

 Споразумение за създаване на обединение и Анекс към него от 20.02.2020 г. – 

заверени копия; 

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

– в оригинал, включително заверени копия на приложени документи към офертата; 

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

оригинал; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от ЗОП – Приложение № 4 – в 

оригинал 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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 11:45 часа на 17.03.2020 г. Комисията реши да преустанови своята работа, 

като насрочи следващото заседание да се проведе на 18.03.2020 г. от 13:00 часа. 
 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 
 

На 18.03.2020 г. от 13.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 
 

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 „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД 

При проверката за съответствие на документите на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД и 

участниците в Обединението и в представените Споразумение за създаване на обединение и 

анекс към него, комисията установява, че: 
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 Съгласно Договор за създаване на сдружение от 11.03.2020 г. участници в „УЛИЦИ 

ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД са следните икономически оператори: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД и 

„СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД. За Управляващ съдружник на сдружението е определено 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, като Представляващ и управляващ Сдружението е лицето Тони 

Петров Петров. Съгласно договора, дейностите по проектиране и осъществяване на авторски 

надзор ще се изпълняват от „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД, а дейностите по извършване на СМР, 

управление на проекта и производството и доставката на инертни материали и асфалтови смеси 

– от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД.  

 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД, като член на Сдружението се управлява от съвет на 

директорите, състоящ се от три физически лица и се представлява от изпълнителния директор и 

прокуриста само заедно, „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД се управлява и представлява от управител; 

еЕЕДОП на Сдружението е подписан с електронен подпис от Представляващия го, а еЕЕДОП-

ите на членовете му – от съответните лица, които съвпадат с данните вписани в Търговски 

регистър;  

 икономическият оператор и членовете на Сдружението няма да използват капацитета 

на други субекти, за да изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да възложат на трети 

страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 В еЕЕДОП-ите на Сдружението и неговите членове е посочено, че 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД, като съдружник в Сдружението е с 90% дялово участие, а 

другият съдружник - „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД е с 10% дялово участие. Същевременно в 

приложения договор за създаване на сдружение от 11.03.2020 г. участието на съдружниците е, 

както следва: за „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД – 95%, а за „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД – 5%. 

Посоченото несъответствие следва да бъде отстранено.  
 

 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  - и двамата членове в Сдружението са декларирали данни за 

вписването им в ЦПРС към КСБ. С оглед разпределението на дейностите между участниците в 

договора за създаване на Сдружение, строителството ще бъде изпълнявано от 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД. Следователно, спазването на изискването се доказва от този 

член на Сдружението. В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България и 

са цитирани Удостоверенията, които участникът притежава, като покриващи изискванията на 

Възложителя са: Удостоверение № II - TV 002249 за изпълнение на строежи втора група, от 

първа до четвърта категория и Удостоверение № IV - TV 004675 за изпълнение на строежи 

четвърта група, от първа до пета категория. След направена справка в публичния регистър на 

КСБ на адрес: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=2965, се установи, че посочената 

информация е точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2020 г. По 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=2965
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отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива 

поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние:  

 и двамата участници са декларирали данни за застрахователни полици 

„Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност в 

строителството“. Изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането“ ще се покрие от „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД, като член на Сдружението, 

ангажиран с изпълнение на проектирането и авторския надзор. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, 

са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането” със 

застрахователна сума 200 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. (1), т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. Посочени са електронен адрес, номер на 

полицата, срокът на валидност и застрахователят, който я е издал. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 В еЕЕДОП-ите на „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ – 20“ ДЗЗД и на „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД е 

посочено, че полицата „Професионална отговорност в проектирането“ с № 1316200855000139, 

издадена на 11.03.2020 г. е с период на валидност – от 12.03.2020 г. до 11.03.2020 г. Посоченото 

несъответствие следва да бъде отстранено.  
 

 изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“ ще се покрие от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, като член на Сдружението, 

ангажиран с изпълнение на строителството. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни 

за валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” със застрахователна 

сума 2 000 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета категория строежи, 

съгласно чл. 5, ал. (2), т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. Посочени са електронен адрес, номер на полицата, срокът на 

валидност и застрахователят, който я е издал. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние на Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 по отношение на изисквания специфичен опит – участникът е декларирал 

изпълнена 1 (една) дейност за инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

обект трета категория строеж с предмет реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 

187,00 м.; 1 (една) дейност за строителство на обект втора категория строеж с предмет 

реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 336,57 м.; 3 (три) дейности по 

строителство с предмет ремонт и рехабилитация на улична мрежа с обща сумарна дължина 

7 113,50 м.; 1 (една) дейност по строителство на обект първа категория строеж с предмет 

рехабилитация на републикански път с дължина 6 392,00 м.; 1 (една) дейност по изготвяне на 

инвестиционен проект за обект първа категория с предмет възстановяване на улична мрежа с 

дължина 820 м; и 1 (една) дейност по изготвяне на инвестиционен проект за обект трета 

категория с предмет рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа с обща дължина 

6 324,60 м. След извършена справка в Регистъра на АОП и/или в профилите на купувача на 

общините, посочени като възложители на услугите и строителството, се установи, че 

посочената информация е точна, изпълнените дейности по проектиране, строителство и 

инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) са с идентичен и/или сходен 

предмет. След извършените проверки в обобщение за участника е налице следното: изпълнено е 
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строителство на водопроводна инфраструктура с дължина над минимално изискваната от 500,00 

м.; изпълнено е проектиране на пътна/улична мрежа с дължина над минимално изискваната от 

1 000,00 м.; изпълнено е строителство по реконструкция/рехабилитация на пътна мрежа с 

дължина над минимално изискваната от 1 000,00 м. в заложения от Възложителя срок. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 За покриването на изискването за изпълнение на сходна услуга по изготвяне на 

инвестиционен проект за обект минимум трета категория строеж с предмет водопроводна 

инфраструктура, участникът е декларирал изпълнение на „Инженеринг – проектиране, 

упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на 

водопроводната мрежа на ул. „Васил Левски“ (общински път MON2008) от ул. „Нов Живот“ 

до ул. „Еделвайс“, с Бързия, община Берковица“ с дължина 187,00 м. По този начин участникът 

не покрива изискването на Възложителя по настоящия критерий за подбор, посочен в 

обявлението и документацията за участие по настоящата процедура (стр. 18-21), а именно: 

„…изпълнение на услуга по изготвяне на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или 

„работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба №4/2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за обект минимум трета категория 

строеж, съгласно Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, за 

изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна 

дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина минимум 500,00 м…..“ А като 

забележка е посочено: „Изискваният от Възложителя опит в сходни или идентични услуги по 

проектиране включва изпълнение на описаните дейности и за двата вида инфраструктура 

(водопроводна от минимум трета категория и пътна/улична от минимум трета категория). 

Този опит може да бъде доказан с един проект или няколко такива, както и заедно или 

поотделно, стига да са налице минималната изисквана (самостоятелна или сумарна) 

дължина на водопроводната инфраструктура от 500,00 м. и минималната изисквана 

(самостоятелна или сумарна) дължина на пътната/улична инфраструктура от 1 000,00 м.“ 

Участникът може да покрие изискването и с изпълнение на „….инженеринг (проектиране и 

изпълнение на СМР) на обект четвърта група, минимум трета категория строеж, съгласно 

Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с предмет изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на 

водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина минимум 500,00 м. Участникът следва да 

отстрани посоченото несъответствие и да декларира изпълнение на проектиране или 

инженеринг (проектиране и строителство) на водопроводна инфраструктура с обща дължина 

минимум 500,00 м., за да покрие изискването на Възложителя по този критерий за подбор. 

 За декларираните обекти: „Основен ремонт бул. „Христо Ботев“, гр. Монтана“; 

„Основен ремонт улици гр. Монтана – бул. „Трети март“ (от бул. „Парта“ до бул. 

„Монтана“)“; и „Рехабилитация на улична мрежа гр. Монтана“, всички с възложител Община 

Монтана, приключването на обектите е удостоверено с „констативни протоколи за извършени 

и приети СМР“. Съгласно изискванията към този критерий за подбор, посочени в обявлението 

и документацията към настоящата процедура (стр. 20): „Дейностите (строителството), се 

считат за „изпълнени”, когато за завършения/те строеж/и има съставен/и и подписан/и 

Констативен/и акт/ове за установяване годността за приемане на строежа/ите, 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) без забележки.“, т.е. 

необходимо е изпълнените дейности по строителство да са „строежи“ по смисъла на ЗУТ – да 

имат изготвени инвестиционни проекти и да се изпълняват при влезли в сила разрешения за 
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строеж и съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него. 

Участникът следва да посочи изискваната информация, необходима за покриването на този 

критерий за подбор, а именно данни за съставените констативни актове, съгласно чл. 176, ал. (1) 

от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3/2003 г.) и за трите 

декларирани обекта.  
 

 по отношение на внедрените системи за управление на качеството и околната 

среда - Спазването на изискванията за прилагане на система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент и за прилагане на 

система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват проектиране и строителство, сходно с 

предмета на поръчката, се доказва и от двамата партньори в Сдружението, съобразно 

разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на сдружение по отношение на дейностите, свързани с проектиране и строителство, 

както следва: 

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД и на 

„СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД е посочена информация за наличие на валидни сертификати за: 

внедрена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за внедрена система за 

управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2015, с предметен обхват на двата 

сертификата: „Изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и 

поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и 

инфраструктурите около тях. Хидротехническо строителство. Изграждане и поддържане на 

водопроводни и канализационни мрежи; пречиствателни станции за питейни и отпадни води и 

съоръжения, помпени станции, безтраншейно полагане на тръби. Изграждане на газопреносни 

мрежи; кабелни и осветителни, електрически и телекомуникационни мрежи и системи. 

Промишлено и гражданско строителство. Съоръжения и инсталации за третиране на 

отпадъци и закриване на депа за отпадъци. Инженеринг и проектиране на цитираните по-горе 

дейности. Дейности по строителство и ремонт на пътища и съоръжения, поддържане 

(превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации на 

пътища). Производство и продажба на бетонови смеси и разтвори. Всички видове услуги със 

строителна техника и автотранспорт.“ Посочения обхват на сертифициране е сходен с 

предмета на поръчката, по отношение на дейностите по извършване на проектиране. 

Декларирани са необходимите данни, изисквани в обявлението и документацията – електронен 

адрес, орган, издаващ сертификатите, точно позоваване на документите, обхват и период на 

валидност. 

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД и на 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД е посочена информация за наличие на валидни сертификати за: 

внедрена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за внедрена система за 

управление на околната среда, съгласно  ISO 14001:2015, с предметен обхват на двата 

сертификата: „Изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и 

поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и 

инфраструктурите около тях. Хидротехническо строителство. Изграждане и поддържане на 

водопроводни и канализационни мрежи; пречиствателни станции за питейни и отпадни води и 

съоръжения, помпени станции, безтраншейно полагане на тръби. Изграждане на газопреносни 

мрежи; кабелни и осветителни, електрически и телекомуникационни мрежи и системи. 

Промишлено и гражданско строителство. Съоръжения и инсталации за третиране на 
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отпадъци и закриване на депа за отпадъци. Инженеринг и проектиране на цитираните по-горе 

дейности. Дейности по строителство и ремонт на пътища и съоръжения, поддържане 

(превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации на 

пътища). Производство и продажба на инертни материали. Производство и продажба на 

асфалтобетонови смеси. Всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.“. 

Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на поръчката, по отношение на 

дейностите по извършване на СМР. Декларирани са необходимите данни, изисквани в 

обявлението и документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификатите, точно 

позоваване на документите, обхват и период на валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение,  

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

2. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

При проверката за съответствие на документите на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД и участниците в 

Обединението и в представените Споразумение за създаване на обединение и анекс към него, 

комисията установява, че: 

 Съгласно Споразумение за създаване на обединение от 02.04.2018 г. участници в 

ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ са следните икономически оператори: „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД и 

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД. За Лидер (Водещ партньор) на Обединението е определено 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като Представляващ и управляващ Обединението е лицето Михаил 

Огнянов Михайлов. Съгласно Анекс към Споразумението от 20.02.2020 г., в който са уредени 

отношенията между партньорите относно конкретната обществена поръчка, дейностите по 

проектиране и осъществяване на авторски надзор ще се изпълняват от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, а 

дейностите по извършване на СМР – от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД.  

 Всеки от членовете на Обединението се представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър; еЕЕДОП на Обединението е подписан с електронен 

подпис от Представляващия го, съгласно Споразумението за създаване на Обединението; 

еЕЕДОП на „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД е подписан от управителя; еЕЕДОП на „СТРОЙНОРМ“ 

ЕООД е подписан от управителя; посочените лица съответстват на данните вписани в 

Търговски регистър; 

 икономическият оператор и членовете на Обединението няма да използват 

капацитета на други субекти, за да изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да 

възложат на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел 

В и Г на ЕЕДОП; 
 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; 



9 

 

 

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

професионална дейност  - спазването на изискването се доказва от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като 

член на Обединението, ангажиран с изпълнението на дейностите по строителството. В част IV, 

раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в Централeн професионален регистър на 

строителите към Камарата на строителите в България и са цитирани Удостоверенията, които 

участникът притежава, като покриващи изискванията на Възложителя са: Удостоверение № II - 

TV 006390 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта категория и 

Удостоверение № IV - TV 010133 за изпълнение на строежи четвърта група, от първа до пета 

категория. След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16234, се установи, че посочената информация е 

точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2020 г. По отношение на годността 

за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното изискване от 

Възложителя за настоящата поръчка. 
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние:  

 изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането“ ще се покрие от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, като член на Обединението, ангажиран 

с изпълнение на проектирането и авторския надзор. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са 

посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането” със 

застрахователна сума 300 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. (1), т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. Посочени са електронен адрес, номер на 

полицата, срокът на валидност и застрахователят, който я е издал. 

 изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“ ще се покрие от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като член на Обединението, 

ангажиран с изпълнение на строителството. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни 

за валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” със застрахователна 

сума 1 200 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета категория строежи, 

съгласно чл. 5, ал. (2), т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. Посочени са електронен адрес, номер на полицата, срокът на 

валидност и застрахователят, който я е издал. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние на Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 по отношение на изисквания специфичен опит – участникът е декларирал 

изпълнена 1 (една) дейност за инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

обект втора категория с предмет реконструкция на водопроводна инфраструктура с дължина 

1 490,00 м. и реконструкция на улична инфраструктура с дължина 1 993,05 м. и изпълнение на 

една услуга по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ на обект трета 

категория с предмет реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. След извършена справка 

в Регистъра на АОП и/или в профилите на купувача на общините, посочени като възложители 

на услугата и строителството, се установи, че посочената информация е точна, изпълнените 

дейности по проектиране и инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) са с 

идентичен и/или сходен предмет, общата дължина на проектираната и изпълнената 

водопроводна и улична мрежи надвишава минимално изискващата се в обявлението и 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16234
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документацията и са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата, на която е 

подадена офертата на участника. 
 по отношение на внедрените системи за управление на качеството и околната 

среда - Спазването на изискванията за прилагане на система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент и за прилагане на 

система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват проектиране и строителство, сходно с 

предмета на поръчката, се доказва и от двамата партньори в Обединението, съобразно 

разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в споразумението 

за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектиране и 

строителство, както следва: 

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ и на „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД е посочена информация за наличие на валидни сертификати за: внедрена система за 

управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за внедрена система за управление на 

околната среда, съгласно ISO 14001:2015, с предметен обхват на двата сертификата: 

„Проектиране, строителство и ремонт на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти. 

Разработване на идейни и ценови решения за изпълнение на строителна инвестиция. 

Предоставяне на услуги със строителна механизация и транспортни услуги.“ Посочения 

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

извършване на СМР. Декларирани са необходимите данни, изисквани в обявлението и 

документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификатите, точно позоваване на 

документите, обхват и период на валидност. 

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ и на „СТРОЙНОРМ“ 

ЕООД е посочена информация за наличие на валидни сертификати за: внедрена система за 

управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за внедрена система за управление на 

околната среда, съгласно  ISO 14001:2015, с предметен обхват на двата сертификата: 

„Проучване, проектиране и строителство на инфраструктурни, хидротехнически, 

геозащитни, транспортни, телекомуникационни и благоустройствени обекти; жилищни 

сгради; сгради за обществено ползване, управление на проекти, оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти и строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол“. 

Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на поръчката, по отношение на 

дейностите по извършване на проектиране. Декларирани са необходимите данни, изисквани в 

обявлението и документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификатите, точно 

позоваване на документите, 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 на Обединението и 

еЕЕДОП-ите на участниците в него 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 "ДИКИНОРМ" ДЗЗД 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. 
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След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

На основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

На основание чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участникът, по отношение на който е констатирано 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, а именно: 

 Участник „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД 

има възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

(1), т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. (1), т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.  

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 

8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 

идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за 

участие. 
 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 18.03.2020 г. в 16.00 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 

 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 

    На 27.03.2020 г., в 09.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

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

№10, комисията продължи своята работа. 

               

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. (9) от 

ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. (8) от ППЗОП. 
 

С писмо изх. № 70 00-236/18.03.2020 г. и на основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, 

Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички 

участници в процедурата чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на 
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Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на 

официалната страница на Община Вършец на адрес:  

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled52.  

Съгласно обратните разписки, Протокол № 1 е получен от участниците, както следва: 

 Участник „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД – на дата: 19.03.2020 г.; 

 Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД – на дата: 19.03.2020 г.; 
 

До изтичането на крайния срок за получаване на допълнителни документи по чл. 54, ал. 

(9) от ППЗОП, както и до датата на настоящото заседание на комисията, в деловодството на 

Общинска администрация – Вършец не са постъпвали и завеждани в деловодната система на 

Възложителя документи от участника, на когото са били изискани, а именно:  „УЛИЦИ 

ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД. 
 

Комисията установи, че в Протокол № 1 изрично е посочила установените от нея липси 

и/или несъответствия на информацията в еЕЕДОП на участника, както следва:  

 В еЕЕДОП-ите на Сдружението и неговите членове е посочено, че 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД, като съдружник в Сдружението е с 90% дялово участие, а 

другият съдружник - „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД е с 10% дялово участие. Същевременно в 

приложения договор за създаване на сдружение от 11.03.2020 г. участието на съдружниците е, 

както следва: за „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД – 95%, а за „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД – 5%. 

Посоченото несъответствие следва да бъде отстранено.  

 В еЕЕДОП-ите на „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ – 20“ ДЗЗД и на „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД е 

посочено, че полицата „Професионална отговорност в проектирането“ с № 1316200855000139, 

издадена на 11.03.2020 г. е с период на валидност – от 12.03.2020 г. до 11.03.2020 г. Посоченото 

несъответствие следва да бъде отстранено.  

 За покриването на изискването за изпълнение на сходна услуга по изготвяне на 

инвестиционен проект за обект минимум трета категория строеж с предмет водопроводна 

инфраструктура, участникът е декларирал изпълнение на „Инженеринг – проектиране, 

упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на 

водопроводната мрежа на ул. „Васил Левски“ (общински път MON2008) от ул. „Нов Живот“ 

до ул. „Еделвайс“, с Бързия, община Берковица“ с дължина 187,00 м. По този начин участникът 

не покрива изискването на Възложителя по настоящия критерий за подбор, посочен в 

обявлението и документацията за участие по настоящата процедура (стр. 18-21), а именно: 

„…изпълнение на услуга по изготвяне на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или 

„работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба №4/2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за обект минимум трета категория 

строеж, съгласно Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, за 

изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна 

дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина минимум 500,00 м…..“ А като 

забележка е посочено: „Изискваният от Възложителя опит в сходни или идентични услуги по 

проектиране включва изпълнение на описаните дейности и за двата вида инфраструктура 

(водопроводна от минимум трета категория и пътна/улична от минимум трета категория). 

Този опит може да бъде доказан с един проект или няколко такива, както и заедно или 

поотделно, стига да са налице минималната изисквана (самостоятелна или сумарна) 

дължина на водопроводната инфраструктура от 500,00 м. и минималната изисквана 

(самостоятелна или сумарна) дължина на пътната/улична инфраструктура от 1 000,00 м.“ 

Участникът може да покрие изискването и с изпълнение на „….инженеринг (проектиране и 

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled52
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изпълнение на СМР) на обект четвърта група, минимум трета категория строеж, съгласно 

Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с предмет изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на 

водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина минимум 500,00 м. Участникът следва да 

отстрани посоченото несъответствие и да декларира изпълнение на проектиране или 

инженеринг (проектиране и строителство) на водопроводна инфраструктура с обща дължина 

минимум 500,00 м., за да покрие изискването на Възложителя по този критерий за подбор. 

 За декларираните обекти: „Основен ремонт бул. „Христо Ботев“, гр. Монтана“; 

„Основен ремонт улици гр. Монтана – бул. „Трети март“ (от бул. „Парта“ до бул. 

„Монтана“)“; и „Рехабилитация на улична мрежа гр. Монтана“, всички с възложител Община 

Монтана, приключването на обектите е удостоверено с „констативни протоколи за извършени 

и приети СМР“. Съгласно изискванията към този критерий за подбор, посочени в обявлението 

и документацията към настоящата процедура (стр. 20): „Дейностите (строителството), се 

считат за „изпълнени”, когато за завършения/те строеж/и има съставен/и и подписан/и 

Констативен/и акт/ове за установяване годността за приемане на строежа/ите, 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) без забележки.“, т.е. 

необходимо е изпълнените дейности по строителство да са „строежи“ по смисъла на ЗУТ – да 

имат изготвени инвестиционни проекти и да се изпълняват при влезли в сила разрешения за 

строеж и съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него. 

Участникът следва да посочи изискваната информация, необходима за покриването на този 

критерий за подбор, а именно данни за съставените констативни актове, съгласно чл. 176, ал. (1) 

от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3/2003 г.) и за трите 

декларирани обекта.  
 

Предвид обстоятелството, че Протокол № 1, съдържащ констатациите на комисията, 

съответно указанията й към изисканите от участника допълнителни документи, е връчен на 

негов представител на 19.03.2020 г., което е удостоверено с подписа на лицето – приемател на 

документа върху обратна разписка, от тази именно дата спрямо „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД 

е започнал да тече срокът по чл. 54, ал.(9) от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от 5 (пет) работни дни, 

участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок не по-

късно от 17:00 часа на 26.03.2020 г. 

Констатираната липса на допълнително представени нов еЕЕДОП и/или други документи 

от участника „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД по същество следва да бъде счетено за 

неизпълнение на указанията на комисията за отстраняване на установени от нея в представения 

от икономическия оператор еЕЕДОП липси/непълноти в информацията, както и несъответствия 

с изискванията към критериите за подбор в процедурата, одобрени от Възложителя, които 

обстоятелства правят непълна офертата на дружеството, подадена за участие в настоящата 

процедура, едновременно с което и неотговаряща на поставените от Възложителя критерии 

за подбор и предварително обявените условия по поръчката. 
 

Обсъдените обстоятелства по-горе обосновават комисията да предложи на 

Възложителя участникът „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ - 20“ ДЗЗД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, на основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП. На основание чл. 56, 

ал. (1) от ППЗОП техническото предложение на участника няма да бъде разгледано. 
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II. 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 техническото предложение на следния участник: 
 

Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 
 

III. 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 „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

Комисията разгледа техническото предложение на участника, като за целта се придържа 

към указанията, изискванията и задължителните елементи, отразени в Приложение № 2 – 

Техническо предложение от документацията за участие и определени като такива от 

Възложителя, при което се констатира следното:  

Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от ЗОП – 

Приложение № 4  - в нея е посочил, че в част „Методология за решаване на проектантската 

задача и визия за осъществяване на авторски надзор“ от стр. 1 до стр. 27; в част „Предлаган 

подход, план за работа и организация за изпълнение на СМР“ от стр. 27 до стр. 67 и в част 

„Качествени характеристики на основните материали / строителни продукти, посочени в 

Техническата спецификация“ от стр. 68 до стр. 74 има конфиденциална по отношение на 

търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от Възложителя. Тъй като 

тези елементи от Раздел I: Предлагано качество на изпълнение не попадат в хипотезата на 

чл. 102, ал. (2) от ЗОП, тоест не подлежат на оценка, комисията ще се съобрази с 

позоваването на конфиденциалност на участника.  
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следното: 

1. Методология за решаване на проектантската задача и визия за осъществяване на 

авторски надзор 

1.1. Организация за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението – 

основава се на ясното разбиране на премета на поръчката и предвидените в нея дейности и 

включва следното: събиране на изходна информация по отношение на точното местоположение 

на участъците, наличието на картни и други нивелетни планове, местоположението на подземни 

комуникации; теренни проверки; синтезиране на информацията; геодезическо заснемане на 

терена. Описани са наличните ресурси за изпълнение на дейностите, като изчислителен и 

чертожен софтуер; офис техника; измервателно и геодезическо оборудване; превозни средства. 

Предвидени са помощен персонал и допълнителни проектанти по съответните части в случай, 

че някой от проектантите бъде възпрепятстван.  

1.2. Организация на работа – посочен е организационен план за работа, като първата част 

от него е набавянето на необходимата изходна информация и обобщаването й, включващо 

въведение, консултантски услуги и мобилизация, работна програма и назначаване на персонал, 

план за осигуряване на качеството, описание на съществуващите данни и информация, 

количество и качество на събраната информация, идентифициране на необходимите 
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проучвания, изготвяне на доклад с анализ и обобщение на получените резултати; а втората част 

от организационния план е изготвянето на техническия проект. Участникът е направил 

разпределение на задачите на екипа проектанти, който ще сформира за изпълнение на дейността 

1.3. Методи и организация на текущия контрол на качеството на крайния продукт – 

контролът върху качеството на крайния продукт, с който участникът гарантира изготвянето и 

предаването на качествен краен продукт и безпроблемно издаване на разрешение за строеж за 

обекта, ще се осъществява на две нива. Първото ниво е на подготвителен етап – контрол по 

събирането на изходните данни и обобщаването им, предхождащ проектирането и включва 

изготвянето на график за изпълнение на дейностите, контрол на графика и предприемане на 

корективни мерки в случай на отклонение от него, ежедневно отчитане на изпълнените 

дейности пред Ръководителя на проектантския екип, предварителни уговорени срещи с органи 

външни за дружеството, двустепенна проверка на изпълнената работа. Второто ниво е в етапа 

на проектиране и включва: изготвяне на график за организация на работа на проектантите по 

съответната част и следене на графика, ежедневно отчитане на изпълнената работа, 

осъществяване на комуникация между проектантите, двустепенна проверка, работа със 

сървърна система, контрол за спазване на действащата нормативна уредба. Участникът е 

посочил и осъществяване на контрол по време на авторския надзор, който включва: изготвяне 

на график за посещения на съответния проектант съобразно графика на строителството, 

непрекъсната комуникация между всички участници в строителния процес, двустепенна 

проверка, достъп в реално време на всеки от екипа до работата на колегите си в сървърна 

система с цел оптимизиране на работата. 

1.4. Индивидуален подход на ръководството, координация и организация на човешкия 

ресурс чрез поименното разпределение на отговорностите между ангажираните за 

изпълнението проектанти и други участващи в изпълнението лица, съгласно разполагаемата 

ресурсност – участникът е посочил поименно всички членове на проектантския екип, който 

планира да сформира, за всеки са представени допълнителни ангажименти и отговорности, 

които ще имат при изпълнение на дейностите, съгласно професионалната им квалификация и 

позицията в екипа, която заемат. За Ръководител на проектантския екип е определен 

проектантът по част „Водоснабдяване“. Проектантският екип се състои от четирима проектанти 

– един проектант, който съвместява Експерт № 1, Експерт № 4 и Експерт № 5, т.е. ще извърши 

проектиране и авторски надзор по части „Водоснабдяване“, „ПБ“ и „ПУСО“; един проектант, 

който съвместява Експерт № 2 и Експерт № 7, т.е. ще извърши проектиране и авторски надзор 

по части „Пътна“ и „ПВОД“; един проектант по част „Геодезия“ (Експерт № 3) и един 

проектант по част „ПБЗ“ (Експерт № 6). За оптимизиране на работата е предвиден и помощен 

екип, чиито членове ще подпомагат основните експерти, чрез теренни проверки, преброяване на 

отклонения на място, направа на фото и видео материали и офисни задачи. Описан е начинът на 

координация на работата на експертите чрез сървърната система, където всеки член ще има 

достъп в реално време до работата на другите и няма да се налага събиране на екипа, чрез което 

се спестява време и се минимизира вероятността от загуба, непълнота или несъответствие на 

информацията. Чрез органиграми са представени работните взаимовръзки между проектантите 

по време на проектирането и на авторския надзор, от които е видно, че Ръководителят на 

проектантския екип ще контролира действията на всеки член на екипа, а от своя страна всеки 

един от проектантите си кореспондира с другите членове. 

1.5. Последователност на изпълнение, съдържание и характеристики на отделните 

проектни части – всяка проектна част е подредена съобразно последователността й на 

изготвяне, като за всяка са описани характеристиките й и съдържанието. 

1.6. Начин на комуникация с Възложителя – предложени са следните срещи с 

Възложителя: встъпителна за представяне на екипа, организацията за работа и конкретизиране 

на механизмите за комуникация; периодични срещи за докладване изпълнението на работите и 

извънредни срещи при необходимост от неотложни решения е мерки. Предвидена е ежедневна 

комуникация между представителите на двете страни чрез комбинация от средства в устен и 

писмен вид. Участникът предлага и различни представяния на проекта от една страна, за да 
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защити изготвените разработки, а от друга – да представи експертното си виждане относно 

направени предложения и препоръки и възможността да ги включи в проекта. 

1.7. Мерки по отстраняване на неточности по време на проектиране, при съгласуване 

и/или одобряване на проекта от компетентните лица и органи – участникът е предвидил редица 

мерки, част от които са: тясно сътрудничество между Ръководителя на проектантския екип и 

представителя на Възложителя; организиране на работни срещи с цел изясняване на 

неточностите и своевременното им отстраняване с фиксиране на срок за това, работа със 

сървърна система, координация между Ръководителя на проектантския екип и другите членове, 

присъствие на Ръководителя на екипа пред компетентните лица и органи за разясняване на 

възникнали въпроси, казуси и др., непрекъснато разположение на Ръководителя на екипа за 

своевременна реакция и др. 

1.8. Визия и начин за осъществяване на авторския надзор – предвидени са случаите, при 

които проектантския екип или съответния експерт ще бъдат на разположение; мерки в случай 

на невъзможност на някой от проектантите да присъства; посочени са дейностите и задачите, 

които проектантите ще имат по време на авторския надзор с цел осъществяване на контрол 

относно стриктното спазване на одобрения инвестиционен проект или в случай на 

необходимост от проектно решение, експертно становище, допълнителни указания и други 

предвидени случаи с оглед спецификата на строителството. 
 

2. Предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на СМР 

2.1. Етапи за изпълнение на СМР – участникът е предвидил следните етапи: Етап 1. 

Подготовка на строителната площадка и мобилизация; Етап 2. Извършване на строително – 

монтажни работи; Етап 3.Почистване на обекта, демобилизация и предаването му на 

Възложителя. Разработена е и методология за изпълнение, която обхваща два основни метода, 

които ще бъдат прилагани комбинирано: Метод на последователно изпълнение на строителните 

процеси и на СМР в рамките на всички дейности и Метод на паралелното изпълнение, както на 

паралелни СМР в рамките на всяка дейност, така и на дейностите като цяло (ще се прилага в 

зависимост от технологиите на изпълнение на дейностите и които позволяват започване и 

изпълнение на различни етапи от даден етап в едно и също време без да са свързани помежду си 

като местоположение, както и технологиите им не изискват последователност или 

технологични прекъсвания и които позволяват изпълнение на работи изискващи завършване на 

предходните, но поради по-дългото време за реализация или големите площи на предходните 

позволяват започване по-рано на последващата строителна дейност върху площи, за които е 

приключила предходната). 

2.2. Дейности във всеки от етапите – за Етап 1 – включени са четири дейности – 

организационни срещи с останалите участници в строителния процес; получаване на цялата техническа 

документация и проверка на основните реперни коти и точки; организация на временно селище; 

почистване на участъците от строителната площадка от храсти и растителност при необходимост и 

отлагане трасетата на водопровода върху терена. За Етап 2 – предвидени са две дейности  - 

реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция на уличната мрежа, с включени в тях 

поддейности с оглед изискванията на Техническата спецификация. За Етап 3 – предвидени са 2 

дейности: почистване на обекта и демобилизация и окомплектоване на строителната документация и 

предаването на обекта на Възложителя. 
2.3. Технологична последователност на изпълнение на всички дейности и технология и 

начин на изпълнение на всяка една дейност – посочена е последователността на изпълнение на всяка 

една дейност от трите етапа, предвидени от участника, като подейностите, включени в Етап 2 са 

представени в табличен вид с обозначени последователност, улица и съответните строителни процеси. 

Представена е технология и начин на изпълнение за предвидените от участника дейности, включващи: 

разваляне и отстраняване на улична настилка; изпълнение на изкопни и земни работи; монтаж на тръби; 

монтаж на арматури; хидравлично изпитване и дезинфекция на водопровод; обратна засипка на 

тръбопроводите; възстановяване на конструкцията на улицата; полагане на бетонови бордюри 18/35/50 

двустранно, вкл. и за оформяне на джобове за контейнери; полагане на бетонови бордюри 8/16/50; 

подмяна на тротоари двустранно; цялостна реконструкция на уличното платно, полагане на два пласта 

асфалтобетонова настилка; монтаж на пътни знаци; полагане на хоризонтална маркировка. 
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2.4. Организация на строителната площадка, както в периода на подготовката й и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, 

относима за конкретния строеж 

2.4.1. Организация на строителната площадка в периода на подготовката й и изграждане 

на временно строителство – описани са дейности по мобилизация и организация на строителната 

площадка, включващи съгласуване на места и получаване на разрешение от Възложителя за временно 

места за механизацията, за поставяне на фургони за офис, за складиране на материали; дейности по 

осигуряване на временно водоснабдяване, електроснабдяване, санитарни възли, ресурсно осигуряване, 

временна организация на движението, организация на доставката на материали, доставка и съхранение 

на водопроводни тръби, доставка и съхранение на арматури и готови елементи 
2.4.2. Организация на строителната площадка в периода на същинското строителство, 

съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, 

относима за конкретния строеж – представена е организацията на изпълнение на строително – 

монтажните работи след откриване на строителната площадка; посочени са видовете изпитвания, които 

трябва да бъдат извършени при строителството – на асфалтовите смеси, на подосновните пластове, на 

водопроводната мрежа и други необходими изпитвания, като провеждането на 72-часова проба в 

експлоатационни условия. Изложени са начините за организация на строителната площадка, 

гарантиращи осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, 

пожарна безопасност на обекта. 
2.5. Организация на екипа за изпълнение на строителството, чрез поименно разпределение 

на отговорностите на ангажираните ключови експерти от ръководния състав, съобразно 

квалификацията им и дейността, която ще извършват – в табличен вид участникът е посочил 

четирима експерта, съставящи неговия екип, като за всеки от тях са дефинирани отговорностите му при 

изпълнение на дейностите съобразно професионалната им квалификация и позицията , която заемат в 

екипа за изпълнение на строителството. 
2.6. Работни взаимовръзки между отделните експерти – представена е органиграма 

онагледяваща взаимодействието между отделните експерти. Ръководителят на проекта е главното лице 

по изпълнение на строителството, пряко са му подчинени другите експерти, от своя страна експертът по 

ЗБУТ и този по контрол на качеството са подчинени на техническия ръководител, а двамата извършват 

координация помежду си. Ръководителя на проекта ще осъществява и връзката с проектантския екип и 

строителния надзор. 
2.7. Начин на взаимодействие и комуникация с Възложителя и с всички участници в 

строителния процес и други имащи отношение лица и органи – предвидени са периодични и 

специални срещи, изготвяне на доклади, ежедневно координиране с представител на Възложителя; 

организиране на работни срещи с всички участници в строителния процес (встъпителна, периодични, 

извънредни); предложени са начини за обмен на информация (устен и писмен), които ще се използват 

комбинирано за гарантиране на високо ниво на информираност и своевременна реакция. 
 

3. Качествени характеристики на основните материали / строителни продукти, 

посочени в Техническата спецификация – в табличен вид са представени предложените от 

участника материали/строителни продукти, както следва: тръби за външни водопроводни системи 

PEHD, PE100-RC, PN16; надземни пожарни хидранти; бетонови бордюри 18/35/50 см.; бетонови 

бордюри 8/16/50 см.; бетонови тротоари плочи 40/40/5 см.; несортиран трошен камък за пътна основа 

фракции 0-40 мм и 0-63 мм; плътен асфалтобетон тип „А“ за износващ пласт и неплътен асфалтобетон 

(биндер) за изравнителен пласт. За всеки от тях са посочени вид, търговско наименование, производител, 

доставчик, характеристики и документи, удостоверяващи съответствието им с приложимата нормативна 

уредба. 
 

4. Планиране изпълнението – график за изпълнение  - представен е като приложение 

към техническото предложение – приложеният от участника график е съобразен с изискванията 

към съдържанието му, описани в тази точка от техническото предложение. Включени са и трите 

дейности – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, предложена е индикативна дата за 

начало на изпълнение на договора, лявата част – в табличен вид и дясната част – Гант диаграмата 

съответстват на предварително обявените условия. 

 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. (1) от ЗОП 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. (1) от ЗОП 

 

 
 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. (1) от ЗОП 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. (1) от ЗОП 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. (1) от ЗОП 
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5. Професионална компетентност на експертния персонал – физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор 

Участникът е попълнил таблицата, приложена в образеца на техническото предложение – за всеки от предложените експерти са 

попълнени всички необходими данни, приложени са и доказателства. Комисията онагледява най-важната информация в табличен вид по-

долу за следния предложен проектантски екип: 

ЕКСПЕРТ № 1 – по Част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ – инж. Венелин Денчев Шъков 

ЕКСПЕРТ № 2 – по Част „ПЪТНА“ – инж. Богдан Савов Тачев 

ЕКСПЕРТ № 3 – по Част „ГЕОДЕЗИЯ“ - инж. Наско Апостолов Несторов 

ЕКСПЕРТ № 4 – по Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ – инж. Венелин Денчев Шъков 

ЕКСПЕРТ № 5 – по Част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“ – инж. Венелин Денчев Шъков 

ЕКСПЕРТ № 6 – по Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ – д-р инж. Сава Богданов Тачев 

ЕКСПЕРТ № 7 – по Част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“ – инж. Богдан Савов Тачев 
 

Позиция в 

екипа 

Име на 

експерта 

Образование и 

професионална 

квалификация 

Специфичен опит – брой изпълнени обекти Приложени доказателства 

ЕКСПЕРТ № 1 – 

по Част 

„ВОДОСНАБД

ЯВАНЕ“; 

 

ЕКСПЕРТ № 4 – 

по Част 

„ПОЖАРНА 

БЕЗОПАС-

НОСТ“ 

 

ЕКСПЕРТ № 5 – 

по Част „ПЛАН 

ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ“ 

 

инж. Венелин 

Денчев 

Шъков 

Магистър, 

специалност 

„ВиК“; 

Удостоверение за 

ППП рег. № 10820 

– инженер ВиК 

валидно за 2020 г., 

издадено 2009 г. 

от КИИП; 

Удостоверение за 

ППП №10820 – 

интердисциплина

рна част 

„Пожарна 

безопасност“, 

придобита 2014 г., 

издадено от 

КИИП 

Експерт по част „ВиК“; по част „ПБ“ и по част „ПУСО“ на обект: 

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във 

фаза РП за реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа на селата Кесарева, Камен, Сушица, 

Асеново и Царски извор на община Стражица, област Велико 

Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел 

кандидатстване на Община Стражица за финансиране на проект 

ПРСР 2014-2020 г.“ – втора категория строеж; Разрешение за 

строеж № 12/29.09.2016 г. 

Удостоверение рег. индекс 

9004/10.11.2016 г.; Приемо-

предавателен протокол от 

17.08.2016 г.; Разрешение за 

строеж № 12/29.09.2016 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Стражица 

Експерт по част „ВиК“ на обект: „Изготвен работен проект за 

обект: „Реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – трета 

категория строеж, Разрешение за строеж № 17/26.09.2016 г. 

Удостоверение рег. индекс 

1/16.02.2017 г. от Община 

Мизия; Разрешение за строеж 

№ 17/26.09.2016 г., издадено 

от Гл. архитект на Община 

Мизия 

Експерт по част „ВиК“ на обект: „Изготвен работен проект за 

обект: „Реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – трета 

категория строеж, Разрешение за строеж № 16/26.09.2019 г. 

Удостоверение рег. Индекс 

1/16.02.2017 г. от Община 

Мизия Разрешение за строеж 

№ 16/26.09.2016 г., издадено 

от Гл. архитект на Община 

Мизия 
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Експерт по част „ПБ“ и по част „ПУСО“ на обект: „Изготвяне на 

Работен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път PDV 2130/III-861/ Лъки – Крушово – Манастир – 

граница община (Лъки-Смолян) – местност Хайдушки поляни - 

/SML 2241/”,  с цел кандидатстване по ПРСР 2014-2020“ - втора 

категория строеж; 

Разрешение за строеж № 29/15.09.2016 г. 

Удостоверение изх. № К-

497/20.10.2016 г. от Община 

Лъки; Приемо  - предавателен 

протокол от 15.06.2016 г.; 

Разрешение за строеж № 

29/15.09.2016 г., издадено от 

Гл. архитект на Община Лъки 

Експерт по част „ПБ“ и по част „ПУСО“ на обект: „Изготвен 

инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за обект: 

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър“ IV 

клас, съоръжения и принадлежности към тях“ – трета категория 

строеж; Разрешение за строеж № 72/16.11.2017 г. 

Удостоверение рег. № 26.00-

142 от 06.03.2020 г., от 

Община Козлодуй; 

Разрешение за строеж № 

72/16.11.2017 г., издадено от 

Гл. архитект на Община 

Козлодуй 

Експерт по част „ПБ“ и по част „ПУСО“ на обект: „Изготвяне на 

работен проект за обект: „Рехабилитация на част от 

първостепенната и второстепенната улична мрежа на община 

Кричим“ - втора категория; Разрешение за строеж № 10/30.09.2016 

г. 

Удостоверение изх. № РД-09-

00-457/25.10.2016 г. от 

Община Кричим; Разрешение 

за строеж № 10/30.09.2016 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Кричим 

Експерт по част „ПБ“ и по част „ПУСО“ за обект: „Изготвяне на 

Работен проект за обект: „Предотвратяване на риска от 

наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста, в 

урбанизираната територия на гр. Монтана  между пешеходната 

пасарелка на ул. „Любен Каравелов“ при МБАЛ „Стамен Илиев“ 

АД и моста на обходния път II-81 на гр. Монтана, община 

Монтана“ – първа категория;  Комплексен доклад с Изх. № 

002/25.09.2015 г. 

Удостоверение изх. № 70- 00-

1790/29.09.2015 г. от Община 

Монтана; 

Комплексен доклад за ОСИП 

с изх. № 002/25.09.2015 г., 

изготвен от „СЕТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Експерт по част „ПБ“ и по част „ПУСО“ за обект: „Изготвяне на 

Работен проект за обект: „Укрепване на левия бряг на река 

Бистрица в участъците преди  мостовете на ул. „Андон Величков“ 

и ул. „Трети гвардейски полк“, гр. Дупница“ -  първа категория 

строеж; Разрешение за строеж № 138/19.10.2016 г.и заповед №12 от 

04.08.2017 г. на гл. архитект на община Дупница 

Удостоверение изх. № 26-00-

120/25.01.2016 г. от Община 

Дупница; Разрешение за 

строеж № 138/19.10.2016 г.и 

Заповед № 12 от 04.08.2017 г. 

на Гл. архитект на Община 

Дупница 

Експерт по част „ПБ“ и по част „ПУСО за обект: „Изготвяне на 

Работен проект за обект: „Рехабилитация на корекцията на река 

Медетска, в участъка на рудник „Медет“ – първа категория 

строеж;  

Удостоверение изх. № 

221/24.11.2016 г. от „ЕКО 

МЕДЕТ“ ЕООД; Разрешение 

за строеж № 51/17.06.2019 г., 
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Разрешение за строеж № 51/17.06.2019 г. издадено от Гл. архитект на 

Община Панагюрище 

Експерт по част „ПБ“ на обект: „Изготвяне на технически проект и 

изпълнение на авторски надзор в изпълнение на договор №58 от 

08.06.2018 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект „ Реконструкция на водопроводна и улична 

инфраструктура в гр. Вършец” – втора категория строеж; 

Разрешение за строеж № 12/09.07.2018 г. 

Удостоверение изх. № 70 00 – 

694/27.12.2018 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

строеж № 12/09.07.2018 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Вършец 

Експерт по част „ПБ“ за обект: „Изготвяне на технически проект и 

изпълнение на авторски надзор в изпълнение на договор № 40 от 

19.04.2019 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект „ Реконструкция на вътрешна водопроводна 

и улична мрежа в гр. Вършец” – трета категория строеж; 

Разрешение за строеж № 8/23.05.2019 г. 

Удостоверение изх. № 70 00 – 

691/18.12.2019 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

строеж № 8/23.05.2019 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Вършец 

ЕКСПЕРТ № 2 - 

по част „ПЪТНА” 

 

 

ЕКСПЕРТ № 7 - 

по част 

„ПОСТОЯННА И 

ВРЕМЕННА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА 

ДВИЖЕНИЕТО” 

инж. Богдан 

Савов Тачев 

Магистър, 

специалност 

„Пътно 

строителство“; 

Удостоверение за 

ППП рег. № 07167 

за 2020 г., 

придобито през 

2007 г., издадено 

от КИИП 

Експерт по част „Пътна“ на обект: 

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във 

фаза РП за реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа на селата Кесарева, Камен, Сушица, 

Асеново и Царски извор на община Стражица, област Велико 

Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел 

кандидатстване на Община Стражица за финансиране на проект 

ПРСР 2014-2020 г.“ – втора категория строеж; Разрешение за 

строеж № 12/29.09.2016 г. 

Удостоверение рег. индекс 

9004/10.11.2016 г.; Приемо-

предавателен протокол от 

17.08.2016 г.; Разрешение за 

строеж № 12/29.09.2016 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Стражица 

Експерт по част „Пътна“; по части „ПОБД“ и „ВОБД“ на обект: 

„Изготвяне на Работен проект за обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път PDV 2130/III-861/ Лъки – Крушово 

– Манастир – граница община (Лъки-Смолян) – местност 

Хайдушки поляни - /SML 2241/”,  с цел кандидатстване по ПРСР 

2014-2020“ - втора категория строеж; 

Разрешение за строеж № 29/15.09.2016 г. 

Удостоверение изх. № К-

497/20.10.2016 г. от Община 

Лъки; Приемо  - предавателен 

протокол от 15.06.2016 г.; 

Разрешение за строеж № 

29/15.09.2016 г., издадено от 

Гл. архитект на Община Лъки 

Експерт по част „Пътна“ на обект: „Изготвен инвестиционен 

проект във фаза „Работен проект“ за обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър“ IV клас, съоръжения и 

принадлежности към тях“ – трета категория строеж; Разрешение 

за строеж № 72/16.11.2017 г. 

Удостоверение рег. № 26.00-

142 от 06.03.2020 г., от 

Община Козлодуй; 

Разрешение за строеж № 

72/16.11.2017 г., издадено от 

Гл. архитект на Община 

Козлодуй 
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Експерт по част „Пътна“; по части „ПОБД“ и „ВОБД“ на обект: 

„Изготвяне на работен проект за обект: „Рехабилитация на част 

от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община 

Кричим“ - втора категория; Разрешение за строеж № 10/30.09.2016 

г. 

Удостоверение изх. № РД-09-

00-457/25.10.2016 г. от 

Община Кричим; Разрешение 

за строеж № 10/30.09.2016 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Кричим 

Експерт по част „Пътна“; по части „ПОБД“ и „ВОБД“ на обект: 

„Изготвяне на технически проект и изпълнение на авторски надзор 

в изпълнение на договор №58 от 08.06.2018 г. с предмет: 

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и 

изпълнение на СМР за реализиране на обект „ Реконструкция на 

водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец” – втора 

категория строеж; Разрешение за строеж № 12/09.07.2018 г. 

Удостоверение изх. № 70 00 – 

694/27.12.2018 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

строеж № 12/09.07.2018 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Вършец 

Експерт по част „Пътна“; по части „ПОБД“ и „ВОБД“ за обект: 

„Изготвяне на технически проект и изпълнение на авторски надзор 

в изпълнение на договор № 40 от 19.04.2019 г. с предмет: 

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и 

изпълнение на СМР за реализиране на обект „ Реконструкция на 

вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец” – трета 

категория строеж; Разрешение за строеж № 8/23.05.2019 г. 

Удостоверение изх. № 70 00 – 

691/18.12.2019 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

строеж № 8/23.05.2019 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Вършец 

ЕКСПЕРТ № 3 - 

по част 

„ГЕОДЕЗИЯ” 

инж. Наско 

Апостолов 

Несторов 

Магистър, 

специалност 

„Геодезия“; 

Удостоверение за 

ППП с рег. № 

00419 за 2020 г., 

придобита през 

2005 г., издадено 

от КИИП; вписан 

в регистъра на 

лицата, 

правоспособни да 

извършват 

дейности по 

кадастъра, 

съгласно Заповед 

№ РД-15-55 от 

09.07.2008 г. 

Експерт по част „Геодезия“ на обект:„Избор на изпълнител за 

изготвяне на инвестиционни проекти във фаза РП за 

реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа 

на селата Кесарева, Камен, Сушица, Асеново и Царски извор на 

община Стражица, област Велико Търново и осъществяване на 

последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община 

Стражица за финансиране на проект ПРСР 2014-2020 г.“ – втора 

категория строеж; Разрешение за строеж № 12/29.09.2016 г. 

Удостоверение рег. индекс 

9004/10.11.2016 г.; Приемо-

предавателен протокол от 

17.08.2016 г.; Разрешение за 

строеж № 12/29.09.2016 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Стражица 

Експерт по част „Геодезия“ на обект: „Изготвяне на Работен 

проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път PDV 2130/III-861/ Лъки – Крушово – Манастир – граница 

община (Лъки-Смолян) – местност Хайдушки поляни - /SML 2241/”,  

с цел кандидатстване по ПРСР 2014-2020“ - втора категория 

строеж; 

Разрешение за строеж № 29/15.09.2016 г. 

Удостоверение изх. № К-

497/20.10.2016 г. от Община 

Лъки; Приемо  - предавателен 

протокол от 15.06.2016 г.; 

Разрешение за строеж № 

29/15.09.2016 г., издадено от 

Гл. архитект на Община Лъки 

Експерт по част „Геодезия“ на обект: „Изготвен инвестиционен 

проект във фаза „Работен проект“ за обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър“ IV клас, съоръжения и 

Удостоверение рег. № 26.00-

142 от 06.03.2020 г., от 

Община Козлодуй; 
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принадлежности към тях“ – трета категория строеж; Разрешение 

за строеж № 72/16.11.2017 г. 

Разрешение за строеж № 

72/16.11.2017 г., издадено от 

Гл. архитект на Община 

Козлодуй 

Експерт по част „Геодезия“ на обект: „Изготвяне на работен 

проект за обект: „Рехабилитация на част от първостепенната и 

второстепенната улична мрежа на община Кричим“ - втора 

категория; Разрешение за строеж № 10/30.09.2016 г. 

Удостоверение изх. № РД-09-

00-457/25.10.2016 г. от 

Община Кричим; Разрешение 

за строеж № 10/30.09.2016 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Кричим 

Експерт по част „Геодезия“ за обект: „Изготвяне на Работен 

проект за обект: „Укрепване на левия бряг на река Бистрица в 

участъците преди  мостовете на ул. „Андон Величков“ и ул. 

„Трети гвардейски полк“, гр. Дупница“ -  първа категория строеж; 

Разрешение за строеж № 138/19.10.2016 г.и заповед №12 от 

04.08.2017 г. на гл. архитект на община Дупница 

Удостоверение изх. № 26-00-

120/25.01.2016 г. от Община 

Дупница; Разрешение за 

строеж № 138/19.10.2016 г.и 

заповед №12 от 04.08.2017 г. 

на Гл. архитект на Община 

Дупница 

Експерт по част „Геодезия“ за обект: „Изготвяне на Работен 

проект за обект: „Рехабилитация на корекцията на река 

Медетска, в участъка на рудник „Медет“ – първа категория 

строеж;  

Разрешение за строеж № 51/17.06.2019 г. 

Удостоверение изх. № 

221/24.11.2016 г. от „ЕКО 

МЕДЕТ“ ЕООД; Разрешение 

за строеж № 51/17.06.2019 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Панагюрище 

Експерт по част „Геодезия“ на обект: „Изготвяне на технически 

проект и изпълнение на авторски надзор в изпълнение на договор 

№58 от 08.06.2018 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект „ Реконструкция на водопроводна и улична 

инфраструктура в гр. Вършец” – втора категория строеж; 

Разрешение за строеж № 12/09.07.2018 г. 

Удостоверение изх. № 70 00 – 

694/27.12.2018 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

строеж № 12/09.07.2018 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Вършец 

Експерт по част „Геодезия“ за обект: „Изготвяне на технически 

проект и изпълнение на авторски надзор в изпълнение на договор № 

40 от 19.04.2019 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект „ Реконструкция на вътрешна водопроводна 

и улична мрежа в гр. Вършец” – трета категория строеж; 

Разрешение за строеж № 8/23.05.2019 г. 

Удостоверение изх. № 70 00 – 

691/18.12.2019 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

строеж № 8/23.05.2019 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Вършец 
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ЕКСПЕРТ № 6 - 

по част „ПЛАН 

ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ 

И ЗДРАВЕ” 

д-р инж. Сава 

Богданов 

Тачев 

Магистър, 

специалност 

„Хидростроителст

во“; Доктор по 

науките 

специалност 

„Инженерна 

хидрология, 

хидравлика и 

водно 

стопанство“; 

Удостоверение за 

ППП рег. № 

09265, валидно за 

2020 г., издадено 

от КИИП 

Експерт по част „ПБЗ“ за обект: „Изготвяне на Работен проект за 

обект: „Предотвратяване на риска от наводнения чрез 

реконструкция на бреговете на р. Огоста, в урбанизираната 

територия на гр. Монтана  между пешеходната пасарелка на ул. 

„Любен Каравелов“ при МБАЛ „Стамен Илиев“ АД и моста на 

обходния път II-81 на гр. Монтана, община Монтана“ – първа 

категория; Комплексен доклад с Изх. № 002/25.09.2015 г. 

Удостоверение изх. № 70- 00-

1790/29.09.2015 г. от Община 

Монтана; 

Комплексен доклад за ОСИП 

изх. № 002/25.09.2015 г., 

изготвен от „СЕТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Експерт по част „ПБЗ“ за обект: „Изготвяне на Работен проект за 

обект: „Укрепване на левия бряг на река Бистрица в участъците 

преди  мостовете на ул. „Андон Величков“ и ул. „Трети гвардейски 

полк“, гр. Дупница“ -  първа категория строеж; Разрешение за 

строеж № 138/19.10.2016 г.и заповед №12 от 04.08.2017 г. на гл. 

архитект на община Дупница 

Удостоверение изх. № 26-00-

120/25.01.2016 г. от Община 

Дупница; Разрешение за 

строеж № 138/19.10.2016 г.и 

заповед №12 от 04.08.2017 г. 

на Гл. архитект на Община 

Дупница 

Експерт по част „ПБЗ“ за обект: „Изготвяне на Работен проект за 

обект: „Рехабилитация на корекцията на река Медетска, в 

участъка на рудник „Медет“ – първа категория строеж;  

Разрешение за строеж № 51/17.06.2019 г. 

Удостоверение изх. № 

221/24.11.2016 г. от „ЕКО 

МЕДЕТ“ ЕООД; Разрешение 

за строеж № 51/17.06.2019 г., 

издадено от Гл. архитект на 

Община Панагюрище 
 

За всеки един от посочените по-горе експерти са представени заверени копия от следните документи: 

1. За инж. Венелин Денчев Шъков - Диплом № 35515/2007 г., издадена от УАСГ, гр. София - Заверено копие; Удостоверение за ППП 

№ 10820, образователно - квалификационна степен Магистър с професионална квалификация Инженер ВиК, придобита на 30.01.2009 г., 

издадена от КИИП; Удостоверение за ППП № 10820, образователно - квалификационна степен Магистър с професионална квалификация 

Инженер по интердисциплинарна част Пожарна безопасност, придобита на 28.02.2014 г., издадено от КИИП; Трудова книжка 

2. За инж. Богдан Савов Тачев - Диплом - Серия ОЯ № 009756, рег.№12 662/ 27.02.1976 г. издадена от ВИСИ – София; Удостоверение 

за пълна проектантска правоспособност рег. № 07167, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП през 2007 г., издадено от КИИП; 

Трудова книжка № 395; Трудова книжка № 211; 

3. За инж. Наско Апостолов Несторов - Диплом Серия УАСГ – 99 № 047703/1999  от УАСГ София  - Заверено копие; Удостоверение 

за пълна проектантска правоспособност рег. №00419, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП през 2005 г.; Заповед № РД – 15 – 55 

от 09.07.2008 г.; Трудова книжка  

4. За д-р инж. Сава Богданов Тачев - Диплом № 34786/2005 г. от УАСГ; Диплом за Образователна и научна степен – Доктор по 

научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“, Диплома № 9/01.10.2012 г., издадена от УАСГ – София; 

Удостоверение за ППП рег. № 09265, професионална квалификация - Инженер по хидростроителство, издадено от КИИП; Трудова книжка; 

Осигурителна книжка  
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6. Професионална компетентност на експертен екип от физически лица за осигуряване на ръководството при изпълнение на 

строителството 

Участникът е попълнил таблицата, приложена в образеца на техническото предложение – за всеки от предложените експерти са 

попълнени всички необходими данни, приложени са и доказателства. Комисията онагледява най-важната информация в табличен вид по-

долу за следния предложен експертен екип за изпълнение на строителството: 

ЕКСПЕРТ № 8 – Ръководител на проект – инж. Михаил Огнянов Михайлов 

ЕКСПЕРТ № 9 – Технически ръководител – Георги Красимиров Петров 

ЕКСПЕРТ № 10 – Специалист „Контрол на качеството“ – Дамян Мариов Петров 

ЕКСПЕРТ № 11 – Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ – Юлиян Константинов Георгиев 
 

Позиция в 

екипа 

Име на 

експерта 

Образование и 

професионална 

квалификация 

Специфичен опит – брой изпълнени обекти Приложени доказателства 

ЕКСПЕРТ № 8 – 

Ръководител 

проект                                   

 

 

инж. Михаил 

Огнянов 

Михайлов 

Магистър, 

специалност 

„ПГС“ 

Ръководител проект при изпълнение СМР, съгласно договор № 58 

от 08.06.2018 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект „ Реконструкция на водопроводна и улична 

инфраструктура в гр. Вършец”; втора категория строеж, съгласно 

чл. 137, ал. 1, т. 2, букви „а” и „б” от ЗУТ и чл. 4, ал.1, т.1 и ал. 2 от 

Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.   

Удостоверение за добро 

изпълнение с изх. № 70 00 – 

694 от 27.12.2018 г. от 

Община Вършец; Разрешение 

за ползване № СТ-05-1583 от 

19.12.2018 г., издадено от 

Началника на ДНСК 

Ръководител проект „Инженеринг – проектиране, осъществяване 

на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект 

"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. 

Вършец“; трета категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква 

„б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. (2), т. 8 от Наредба № 1/2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи. 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 70 00 – 206 

от 10.03.2020 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

ползване № ДК-07-М-12 от 

29.12.2017 г., издадено от 

Началника на РО НСК 

Монтана  

Ръководител проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа по 

ул.”Васил Левски”, ул.”Битоля” и ул.Петко Р.Славейков”, гр. 

Вълчедръм“; трета категория строеж, съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, 

буква „а” от ЗУТ и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи. 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № РД-02-06-

329 от 05.03.2020 г. от 

Община Вълчедръм; 

Разрешение за ползване № 

ДК-07-М-12 от 15.10.2018 г., 

издадено от Началника на РО 

НСК Монтана при РДНСК – 

Северозападен район 
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ЕКСПЕРТ № 9 – 

Технически 

ръководител 

Георги 

Красимиров 

Петров 

Средно – 

специално 

образование; 

професионална 

квалификация 

„строителен 

техник“, 

специалност 

„строителство и 

архитектура“ 

Технически ръководител на при изпълнение на СМР, съгласно 

договор  с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване 

на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект 

„ Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. 

Вършец”; втора категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 

букви „а” и „б” от ЗУТ и чл. 4, ал.1, т.1 и ал. 2 от Наредба № 1/2003 

г. за номенклатурата на видовете строежи.   

Удостоверение за добро 

изпълнение с изх. № 70 00 – 

694 от 27.12.2018 г. от 

Община Вършец; Разрешение 

за ползване № СТ-05-1583 от 

19.12.2018 г., издадено от 

Началника на ДНСК 

Технически ръководител на обект: „Изпълнение на СМР за 

реализиране на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на 

ул.”Серафим Георгиев”и ул.”Зелени дел”, гр. Вършец“; втора 

категория строеж, съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗУТ и чл. 

4, ал. 2, т. 2 от Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи. 

Удостоверение за добро 

изпълнение с изх. № 70 00 – 

695 от 27.12.2018 г. от 

Община Вършец; Разрешение 

за ползване № СТ-05-1492 от 

05.12.2018 г., издадено от 

Началника на ДНСК 

Технически ръководител на  обект: „Реконструкция на 

водопроводна мрежа по ул.”Васил Левски”, ул.”Битоля” и 

ул.Петко Р.Славейков”, гр. Вълчедръм“; трета категория строеж, 

съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗУТ и чл. 6, ал. 1, т. 1 от 

Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № РД-02-06-

329 от 05.03.2020 г. от 

Община Вълчедръм; 

Разрешение за ползване № 

ДК-07-М-12 от 15.10.2018 г., 

издадено от Началника на РО 

НСК Монтана при РДНСК – 

Северозападен район 

Технически ръководител на обект: „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Реконструкция на част от водопроводната 

мрежа на гр. Вършец“; трета категория строеж, съгласно чл. 137, 

ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. (2), т. 8 от Наредба № 1/2003 

г. за номенклатурата на видовете строежи 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 70 00 – 206 

от 10.03.2020 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

ползване № ДК-07-М-12 от 

29.12.2017 г., издадено от 

Началника на РО НСК 

Монтана 
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ЕКСПЕРТ № 10 – 

Специалист 

„Контрол на 

качеството“ 

Дамян 

Мариов 

Петров 

Средно – 

специално 

образование; 

професионална 

квалификация 

„строителен 

техник“, 

специалност 

„строителство и 

архитектура“; 

Удостоверение № 

219-QC/08.05.2019 

г. от ВЕДАКОН за 

преминато 

обучение за 

контрол върху 

качеството на 

изпълнение на 

строителството, за 

съответствие на 

влаганите в 

строежите 

строителни 

продукти със 

съществените 

изисквания за 

безопасност“ 

Специалист по контрол на качеството при изпълнение на обект: 

„Рехабилитация на общински път MON 1132 /III-114 – Сталийска 

махала – граница община (Лом – Медковец) – Аспарухово – Расово-

/II-81/“; трета категория строеж, съгласно чл.137, ал. 1 т. 3, б.”а” от 

ЗУТ и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи. 

Удостоверение изх. № 92-00-

202 от 28.02.2020 г. от 

Община Лом; Констативен акт 

за установяване годността за 

приемане на строежа 

(Приложение № 15, към чл. 7, 

ал. 3, т. 15 от Наредба № 

3/2003 г.) от 01.08.2019 г. 

Специалист по контрол на качеството при изпълнение на обект: 

„Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Васил Левски”, 

ул.”Битоля” и ул.Петко Р.Славейков”, гр. Вълчедръм“; трета 

категория строеж, съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗУТ и чл. 

6, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи. 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № РД-02-06-

329 от 05.03.2020 г. от 

Община Вълчедръм; 

Разрешение за ползване № 

ДК-07-М-12 от 15.10.2018 г., 

издадено от Началника на РО 

НСК Монтана при РДНСК – 

Северозападен район 

Специалист по контрол на качеството на обект „Инженеринг – 

проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на 

СМР за реализиране на обект "Реконструкция на част от 

водопроводната мрежа на гр. Вършец“; трета категория строеж, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. (2), т. 8 от 

Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 70 00 – 206 

от 10.03.2020 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

ползване № ДК-07-М-12 от 

29.12.2017 г., издадено от 

Началника на РО НСК 

Монтана 

ЕКСПЕРТ № 11 – 

Специалист 

„Здравословни и 

безопасни 

условия на труд“ 

Юлиян 

Константинов 

Георгиев 

Средно специално 

образование; 

професионална 

квалификация 

„строителен 

техник“, 

специалност 

„строителство и 

архитектура“; 

Удостоверение № 

015-А/06.03.2020  

Длъжностно лице по безопасност и здраве на обект: 

„Рехабилитация на общински път MON 1132 /III-114 – Сталийска 

махала – граница община (Лом – Медковец) – Аспарухово – Расово-

/II-81/“; трета категория строеж, съгласно чл.137, ал. 1 т. 3, б.”а” от 

ЗУТ и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи. 

Удостоверение изх. № 92-00-

202 от 28.02.2020 г. от 

Община Лом; Констативен акт 

за установяване годността за 

приемане на строежа 

(Приложение № 15, към чл. 7, 

ал. 3, т. 15 от Наредба № 

3/2003 г.) от 01.08.2019 г.; 

Заповед № 24/15.03.2019 г., 

издадена от Управителя на 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 
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г. от ВЕДАКОН за 

длъжностно лице 

по безопасност и 

здраве 

Длъжностно лице по безопасност и здраве на обект: 

„Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Васил Левски”, 

ул.”Битоля” и ул.Петко Р.Славейков”, гр. Вълчедръм“; трета 

категория строеж, съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗУТ и чл. 

6, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи. 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № РД-02-06-

329 от 05.03.2020 г. от 

Община Вълчедръм; 

Разрешение за ползване № 

ДК-07-М-12 от 15.10.2018 г., 

издадено от Началника на РО 

НСК Монтана при РДНСК – 

Северозападен район; Заповед 

№ 42/21.05.2018 г., издадена 

от Управителя на 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

Длъжностно лице по безопасност и здраве на обект: „Инженеринг – 

проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на 

СМР за реализиране на обект "Реконструкция на част от 

водопроводната мрежа на гр. Вършец“; трета категория строеж, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. (2), т. 8 от 

Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 70 00 – 206 

от 10.03.2020 г. от Община 

Вършец; Разрешение за 

ползване № ДК-07-М-12 от 

29.12.2017 г., издадено от 

Началника на РО НСК 

Монтана; Заповед № 

28/21.06.2017 г., издадена от 

Управителя на 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

 

За всеки един от посочените по-горе експерти са представени заверени копия от следните документи: 

1. За инж. Михаил Огнянов Михайлов - Диплома  рег. № 32288/2000 г.; Трудова книжка  

2. За Георги Красимиров Петров - Диплом – серия В.01, №2204771, рег.№2176/29.06.2002 г., Техникум по строителство, гр. Монтана; 

Трудова книжка № 4 и № 3; Трудов договор с Дикистрой ЕООД от 17.03.2015 г. 

3. За Дамян Мариов Петров - Диплом-  серия № 2243326, рег.№258/29 от 05.07.2001 г. от Техникум по производствени технологии – 

гр. Лом; Свидетелство  № П - 17, № 005195, рег.№ 2899-76/20.06.2017 г.; Удостоверение № 219-QC/08.05.2019 г. от ВЕДАКОН; 

Удостоверение № 212- QC /11.03.2019 г. от ВЕДАКОН; Удостоверение № 189-QC/10.04.2018 г. от ВЕДАКОН; Удостоверение № 171-А-

QC/08.05.2017 г. от ВЕДАКОН; Удостоверение № 138-А-QC/08.05.2016 г. от ВЕДАКОН; Удостоверение № 076-В-QC/08.05.2016 г. от 

ВЕДАКОН; Трудова книжка; Трудов договор №211/01.08.2017 г.  

4. За Юлиян Константинов Георгиев - Диплом серия В-99, № 029987, рег.№2019 от 30.06.1999 г. на Техникум по строителство гр. 

Монтана; Удостоверения  № 015-А/06.03.2020 г.; № 004-А/21.03.2019 г.; № 002-А/21.03.2018 г. от ВЕДАКОН; Удостоверение  № 

07/28.02.2018 г. от „Гама –ФД 2012“ ЕООД; Удостоверение  № 34/17.03.2017 г. от „Гама –ФД 2012“ ЕООД; Удостоверение  № 03/15.01.2016 

г. от „Гама –ФД 2012“ ЕООД; Удостоверение  № 021-В/13.05.2015 г.  от ВЕДАКОН; Трудова книжка; Трудов договор № 48/2013 г. 
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7. Предлаган срок 

 Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

7.1. Срок за  изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 15   

(петнадесет) календарни дни.  Включва времето за изработване на инвестиционния проект, в 

съответствие с изискванията на техническите спецификации и всички други нормативни 

документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Срокът започва да тече от датата 

на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и е до датата на предаване на 

техническия проект в пълен обем и обхват с приемо-предавателен протокол. 

7.2. Срокът за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор започва да 

тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне 

на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към 

чл. 7, ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството) и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта. 

7.3. Срок за изпълнение на дейността СМР – 45 (четиридесет и пет) календарни дни, 

считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 

7, ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и приключва със съставянето и подписването 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).  

 

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение 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. 

За всяка една от дейностите от предмета на обществената поръчка е налице 

следното: описани са всички етапи на изпълнение, като всеки  етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности, необходими за изпълнението 

на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и взаимовръзка между 

отделните етапи и между дейностите във всеки етап. Описана е технологията за 

изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, като същата е 

съобразена с действащите технически норми и стандарти и с техническите спецификации. 

Предложени са начини за взаимодействие и комуникация между всички ангажирани 

страни, които са адекватни и биха осигурили високо ниво на информираност през целия 

период на изпълнение. 

Представеният линеен график съвпада напълно с предложението за изпълнение на 

обществената поръчка, съдържанието му е съгласно изискванията към него в образеца на 

техническото предложение, налице е технологична последователност между отделните 

етапи и процеси, предложените срокове са в рамките на зададените от Възложителя 

минимални и максимални за съответните дейности. 

Всички приложени документи, доказващи описаните характеристики на 

предложените строителни материали/продукти и тези, доказващи професионалната 

квалификация и специфичния опит за предложените експерти в екипите за извършване 

на проектирането и авторския надзор и за ръководство при изпълнение на строителството 

са идентични с описаните в образеца на техническото предложение, данните в тях 

потвърждават посочената информация и в достатъчна степен доказват всички изискуеми 

обстоятелства. 
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на проектирането, 

авторския надзор и строителството е съобразен със спецификата на конкретния строеж, 
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приложим е и изпълнението му ще доведе до висока степен на постигане на търсените 

резултати. 

 

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ДИКИНОРМ“ ДЗЗД да бъде допуснат до оценка на параметрите на техническото 

предложение. 

 

IV. Комисията продължи работата си с оценка на параметрите на техническото 

предложение на участника, съгласно определения критерий „Икономически най-изгодна 

оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, 

описан в документацията за участие, по методиката за определяне на оценката, както 

следва: 

 

1. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

Определяне на оценката по показател П2 – Техническо предложение 

Показател П2 – Техническо предложение е с максимален брой точки 40. Изчислява се по 

формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 

Оценките на участника по всеки един от подпоказателите са, както следва: 

 

1.1. Подпоказател П2.1 – Професионална компетентност на физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите 

по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор 

В своето техническо предложение участникът е предложил екип от физически лица, за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор, който получава 

следната оценка, съгласно таблицата по-долу: 

Позиция 

в екипа 
Име 

Налице ли са 

необходими-

те 

образование 

и проф. 

квалифика-

ция 

Брой 

изпълне-

ни 

обекти 

като 

експерт 

по съотв. 

част 

Група и категория на 

строежите 

Оцен-

ка по 

пока-

зателя 

Да/Не група категория Точки 

Експерт 

№ 1 

инж. Венелин 

Денчев Шъков 
да 3 (три) четвърта 

1 бр. втора; 

2 бр. трета 
12 

Експерт 

№ 2 

инж. Богдан Савов 

Тачев 
да 6 (шест) 

1 бр. четвърта; 

2 бр. втора и 

четвърта;         

3 бр. втора 

4 бр. втора; 

2 бр. трета 
12 

Експерт 

№ 3 

инж. Наско 

Апостолов Несторов 
да 8 (осем) 

3 бр. четвърта; 

3 бр. втора;      

2 бр. втора и 

четвърта 

2 бр. първа; 

4 бр. втора; 

2 бр. трета 

12 

Експерт 

№ 4 

инж. Венелин 

Денчев Шъков 
да 9 (девет) 

4 бр. четвърта; 

3 бр. втора;      

2 броя втора и 

четвърта 

3 бр. първа; 

4 бр. втора; 

2 бр. трета 

12 
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Експерт 

№ 5 

инж. Венелин 

Денчев Шъков 
да 7 (седем) 

4 бр. четвърта; 

3 бр. втора 

3 бр. първа; 

3 бр. втора; 

1 бр. трета 

12 

Експерт 

№ 6 

д-р инж. Сава 

Богданов Тачев 
да 3 (три) четвърта 3бр. първа 12 

Експерт 

№ 7 

инж. Богдан Савов 

Тачев 
да 

4 

(четири) 

2 бр. втора и 

четвърта;         

2 бр. втора 

3 бр. втора; 

1 бр. трета 
12 

ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ПО ПОДПОКАЗАТЕЛ П2.1. 12 

Видно от горната таблица, всеки един от посочените експерти е участвал в изготвянето на 

инвестиционен проект по съответната за него част, като всички обекти са от втора и/или 

четвърта група и минимум трета категория строежи. За всеки член са налице минимум 3 броя 

завършени обекти.  

При прилагане на Методиката за оценка по Подпоказател 2.1. участникът получава 

12 ТОЧКИ. 
 

1.2. Подпоказател П2.2 – Професионална компетентност на експертен екип от 

физически лица за осигуряване на ръководство при изпълнение на строителството 

В своето техническо предложение участникът е предложил екип от физически лица за осигуряване на 

ръководството при изпълнение на строителството, който получава следната оценка, съгласно таблицата 

по-долу: 

Позиция 

в екипа 
Име 

Налице ли са 

необх.образование, 

проф. квалифика-

ция и изискваните 

трудови 

отношения 

Брой 

изпълне-

ни 

обекти 

като 

експерт 

по съотв. 

част 

Група и категория на 

строежите 

Оцен-

ка по 

пока-

зателя 

Да/Не група категория Точки 

Експерт 

№ 8 

инж. Михаил 

Огнянов 

Михайлов 

да 3 (три) 

2 бр. четвърта; 

1 бр. втора и 

четвърта 

1 бр. втора; 

2 бр. трета 
18 

Експерт 

№ 9 

Георги 

Красимиров 

Петров 

да 
4 

(четири) 

3 бр. четвърта; 

1 бр. втора и 

четвърта 

2 бр. втора; 

2 бр. трета 
18 

Експерт 

№ 10 

Дамян Мариов 

Петров 
да 3 (три) 

2 бр. четвърта; 

1 бр. втора 
3 бр. трета 18 

Експерт 

№ 11 

Юлиян 

Константинов 

Георгиев 

да 3 (три) 
2 бр. четвърта; 

1 бр. втора 
3 бр. трета 18 

ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ПО ПОДПОКАЗАТЕЛ П2.2. 18 

Видно от горната таблица, всеки един от посочените експерти е участвал в ръководството 

при изпълнение на строителство на съответната заемана от него позиция, като всички обекти са 

от втора и/или четвърта група и минимум трета категория строежи. За всеки член са налице 

минимум 3 броя завършени обекти.  

При прилагане на Методиката за оценка по Подпоказател 2.2. участникът получава 

18 ТОЧКИ. 
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1.3. Подпоказател П2.3 – Срок за изпълнение на дейността изготвяне на технически 

проект 
 

Участникът е предложил срок за  изпълнение на дейността изготвяне на технически 

проект – 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо от страна на Възложителя до датата на предаване на техническия проект в пълен обем и 

обхват с приемо-предавателен протокол.  Включва времето за изработване на инвестиционния 

проект, в съответствие с изискванията на техническите спецификации и всички други 

нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.  
 

Подпоказател П2.3 е с максимална стойност от 3 точки и се изчислява по формулата: 

П2.3 = (П2.3.1/П2.3.2)x3, където   

П2.3.1 – най-ниско предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект от между всички участници; 

 П2.3.2 – предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект на съответния разглеждан участник  
 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 3 (три) точки: 

П2.3 = (П2.3.1/П2.3.2)x3 = (15/15) х 3 = 1 х 3 = 3 ТОЧКИ 
 

1.4. Подпоказател П2.4 - Срок за изпълнение на дейността СМР 
 

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейността СМР – 45 (четиридесет и пет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

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). 
 

Подпоказател П2.4 е с максимална стойност от 7 точки и се изчислява по формулата:  

П2.4 = (П2.4.1/П2.4.2)x7, където   

П2.4.1 – най-ниско предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността СМР от 

между всички участници;  

П2.4.2 – предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността СМР на съответния 

разглеждан участник  
 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 7 (седем) точки: 

П2.4 = (П2.4.1/П2.4.2)x7 = (45/45)х 7 = 1 х 7 = 7 ТОЧКИ 
 

След направените изчисления и получените оценки по всеки от подпоказателите,  

формиращи оценката на участника по показател П2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

комисията ги сумира и получи следния резултат: 

Показател П2 – Техническо предложение е с максимален брой точки 40. Изчислява се по 

формулата: П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 

Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

№ Подпоказател 
Оценка на 

участника 

1. 

П2.1 – Професионална компетентност на физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния 

12 
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проект и осъществяване на авторски надзор 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на експертен екип от 

физически лица за осигуряване на ръководство при  изпълнение 

на строителството 

18 

3. 
П2.3 – Срок за изпълнение на дейността изготвяне на технически 

проект 3 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 7 

ОБЩО: 40 

 

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

информация и направените констатации, комисията взе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допуска се до отваряне на ценовото предложение участникът „ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД, като на основание чл. 57, ал. (2) от ППЗОП резултатите от извършеното 

от комисията оценяване на параметрите на техническото предложение са 

отразени по – горе и са както следва: 

Оценка по показател П2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

          П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 12 + 18 + 3 + 7 = 40 ТОЧКИ 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовото 

предложение на допуснатия участник на 01.04.2020 г. (сряда) от 10:00 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 ценовото предложение, 

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

работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение комисията 

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

мястото на отварянето“. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 27.03.2020 г. в 13:15 часа. 

  

-----------------------------------------------------IIIIIIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 

На, 01.04.2020 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 проведе публично заседание на комисията за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка 

„открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. (1) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

назначена със Заповед № 107/ 17.03.2020 г. на Кмета на Община Вършец, в пълен състав.  

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване.  

        

На предходното си заседание, комисията взе следните решения:  

1. Допуска се до отваряне на ценовото предложение участникът „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

2. 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 пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, бе оповестено на 27.03.2020 г., чрез съобщение с изх. 

№ 70 00 – 251 от 27.03.2020 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на 

настоящата поръчка на адрес: 

 https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled52  

         

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled52
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I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на участниците 

Публичното заседание протече в следния ред: 

1. Председателят на комисията оповести резултатите от извършеното от комисията 

оценяване на параметрите на техническото предложение на участника, както следва: 

Оценка по показател П2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 12 + 18 + 3 + 7 = 40 ТОЧКИ 

№ Подпоказател 
Оценка на 

участника 

1. 

П2.1 – Професионална компетентност на физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния 

проект и осъществяване на авторски надзор 

12 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на експертен екип от 

физически лица за осигуряване на ръководство при  изпълнение 

на строителството 

18 

3. 
П2.3 – Срок за изпълнение на дейността изготвяне на технически 

проект 3 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 7 

ОБЩО: 40 

 

Подробни мотиви за присъждане на оценките по показател П2 – ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на допуснатия до този етап от процедурата участник са изложени в Протокол 

№ 2 от заседанието на комисията, проведено на 27.03.2020 г. 

 

2.Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, 

непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 
  

3. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, както следва: 

 

3.1. Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в 

размер на 572 000,00 (словом: петстотин седемдесет и две хиляди) лева без ДДС, съответно 

686 400,00 (словом: шестстотин осемдесет и шест хиляди и четиристотин) лева с ДДС, 

формирана при сумирането на цените за отделните дейности, както следва: 

3.1.1. Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 16 500,00 

(словом: шестнадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС  и 19 800,00 (словом: деветнадесет 

хиляди и осемстотин) лева с ДДС; 

3.1.2. Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор – 

2 500,00 (словом: две хиляди и петстотин) лева без ДДС и 3 000,00 (словом: три хиляди) 

лева с ДДС; 

3.1.3. Цена за изпълнение на дейността СМР – 553 000,00 (словом: петстотин 

петдесет и три хиляди) лева без ДДС и 663 600,00 (словом: шестстотин шестдесет и три 

хиляди и шестстотин) лева с ДДС; 

 

3.2. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 6,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 95   % 
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- допълнителни разходи върху механизация 35  % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на 

материалите от производител, вносител или официален  

дистрибутор  6 % 

- печалба 8 % 

 
 

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

в 10:20 часа на 01.04.2020 г. 

 

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

документите в плика „Предлагани ценови параметри“ на участника и проверка за 

съответствието им с изискванията на Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ДИКИНОРМ“ ДЗЗД. 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. Стойностите на различните дейности не 

надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в обявлението и документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

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

 

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

плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

Тъй като до настоящия етап е допусната само една оферта, 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. 

 

III. Оценяване на ценовото предложение 

 

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение по показател П1, съгласно 

методиката за оценка, описан както следва: 

Предлагана цена – П1 

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 60. Изчислява се по 

формулата: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3 

Оценката на участника за всеки един от подпоказателите е, както следва:  

 

1.П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект 

Подпоказател П1.1 е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 

 

П1.1 = (П1.1.1/П1.1.2)x10, където 

    П1.1.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект от между всички участници; 
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   П1.1.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект на съответния разглеждан участник 

 Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 10 (десет) точки: 

 П1.1 = (П1.1.1/П1.1.2)x10 = (16 500,00 / 16 500,00) х 10 = 1 х 10 = 10 ТОЧКИ 

 

1.2.П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор 

Подпоказател П1.2 е с максимална стойност от 5 точки и се изчислява по формулата: 

П1.2 = (П1.2.1/П1.2.2)x5, където   

П1.2.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността осъществяване 

на авторски надзор от между всички участници;  

П1.2.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор на съответния разглеждан участник 

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 5 (пет) точки: 

П1.2 = (П1.2.1/П1.2.2)x5 = (2 500,00 / 2 500,00) х 5 = 1 х 5 = 5 ТОЧКИ 

 

1.3.П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 

Подпоказател П1.3 е с максимална стойност от 45 точки и се изчислява по формулата: 

П1.3 = (П1.3.1/П1.3.2)x45, където  

 П1.3.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността СМР от между 

всички участници; 

 П1.3.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността СМР на съответния 

разглеждан участник 

 Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  
 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 45 (четиридесет и пет) точки: 

П1.3 = (П1.3.1/П1.3.2)x45 = (553 000,00 / 553 000,00) х 45 = 1 х 45 = 45 ТОЧКИ 

 

След направените изчисления и получените оценки по всеки от подпоказателите,  

формиращи оценката на участника по показател П1 –  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, комисията 

ги сумира и получи следния резултат: 

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 60. Изчислява се по 

формулата: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3 

 

 

 

 

Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 
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№ Подпоказател 
Оценка на 

участника 

1. 
П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект 10 

2. 
П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор 5 

3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 45 

ОБЩО: 60 

 

 

V. Определяне на Комплексната оценка (КО)  

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

№ Показател – П 
Максимално възможен брой 

точки 

1.  Предлагана цена – П1 60 

2.  Техническо предложение – П2 40 
 

КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от 100 точки и се 

изчислява по формулата: КО = П1 + П2; Комплексната оценка се формира като сума от 

оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, 

събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая (0,00) 

 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участника и резултатите представя по – долу: 

 КО = П1 + П2 = 60 + 40 = 100 ТОЧКИ, където  
 

Показател П1 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ – 60 точки; 

Показател П2 – „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – 40 точки 

 
 

VI. Класиране 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническите 

предложения и оценка на ценовите предложения на участниците, допуснати до съответните 

етапи от процедурата и получените от участниците оценки, на основание чл. 58, ал. (1) от 

ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ДИКИНОРМ” ДЗЗД, с Комплексна оценка (КО) 100 

точки 

  

 

VII. Предложение за сключване на договор 

 

Комисията счита, че офертата на участника „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД в пълна степен 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от 
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Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

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

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

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване 

на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на 

водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община 

Вършец“, открита с Решение № 46/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0004, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран 

участникът, класиран на първо място, а именно: „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД, Оферта с вх. № 70 

00-228/16.03.2020 г., подадена в 16:50 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка 572 000,00 лв (петстотин седемдесет и две хиляди лева) без ДДС, с 

Комплексна оценка 100 точки. 
 

 

С посочените действия, работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите 

приключи. В изпълнение на чл. 60, ал. (3) от ППЗОП, настоящият доклад се подписа от всички 

членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация, офертите на 

участниците и всички документи, изготвени в хода на работата на комисията (Протоколи № 1; 

№ 2 и № 3), за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 106, ал. (1) от ЗОП 

и вземане на решение по чл. 106, ал. (6) от ЗОП от Възложителя. 

 

Настоящият доклад се състави в 1 (един) екземпляр и е предаден на Възложителя за 

утвърждаване на 01.04.2020 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Петър Ганчев Стефанов -  ………(подпис)*………. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Антон Димитров Тошев - ………(подпис)*………… 

2. Красимира Стефанова Тачева - ………(подпис)*……….. 

3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - ……(подпис)*……….. 

4. Иван Йорданов Първанов - …………(подпис)*……………. 

 

 

 

Получих доклада на комисията на дата: 01.04.2020 г. 

                                                       

 

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

                                                              инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                                  Кмет на Община Вършец 

 

 

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

(ЕС) 2016/679 
 


