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

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

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  
 

       

УТВЪРЖДАВАМ:… (подпис)*……… 

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

                                                                                     (КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ) 

                                                            ДАТА: 14.03.2019 г. 

 *Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД  
 

   Д О К Л А Д 
по чл. 60 от ППЗОП 

 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 80/01.03.2019 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 вътрешна водопроводна и улична 

мрежа в гр. Вършец“, открита с Решение № 25/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, 

с уникален номер в РОП 00850-2019-0004 
                                                                                                                       
 

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 № 80/01.03.2019 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 вътрешна водопроводна 

и улична мрежа в гр. Вършец“, открита с Решение № 25/24.01.2019 г.  на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0004. 

В изпълнение на Ваша Заповед № 80/01.03.2019 г., комисията заседаваше в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   А. Д. Т.* – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

                                   УОС  при Об. А. – Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.К. С. Т.* – Директор Дирекция „ОА и Главен счетоводител“ при 

Об.А.Вършец 

                                   2. инж. К.  П. Д.* – Главен инженер на община Вършец 

                                   3. инж. М. И. Д.* – техн. сътрудник при Об. А. - Вършец 

                                   4. И. Й. П.* – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 
 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  
 

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени. 
 

С Ваше Решение № 25/24.01.2019 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 вътрешна водопроводна 

и улична мрежа в гр. Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-2019-0004. В обявлението за 

обществената поръчка с ID 890347 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 

28.02.2019 г.  
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На 01.03.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Д. М. А.*, на длъжност 

специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на Председателя 

на комисията, назначена с Ваша Заповед № 80/01.03.2019 г. подадените в деловодството на 

Община Вършец оферти до 17:00 часа на 28.02.2019 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. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

 

На публичното заседание на комисията присъства следният представител на един от 

участниците: 

- С. А. Х.* – представител на “НАР“ ООД – гр. Момчилград, съгласно представеното 

пълномощно Рег. № 665 от 27.02.2019 г. 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД  
 

Посоченият представител попълни Списък на присъстващите лица и представи 

оригинално пълномощно на Председателя на комисията, неразделна част от настоящия 

протокол. 

При работата на комисията не присъстваха 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 28.02.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 4 

(четири) оферти за участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД, 1463 гр. 

София, бул. „Витоша“ № 66, ет. 5, 

ап. 15 

70 00 - 117 28.02.2019 г. 08:54 

2 
„НАР“ ООД, гр. Момчилград, ул. 

„Маказа“ № 55 
70 00 - 119 28.02.2019 г. 14:07 

3 

ДЗЗД „ДИКИНОРМ“, гр. София, 

ул. „Миле Попйорданов“ № 4-6, ет. 

4, ап. 10; участници в 

обединението: „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД и „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

70 00 - 120 28.02.2019 г. 16:17 

4 

ДЗЗД „ВЪРШЕЦ 2019“, 1680 гр. 

София, общ. Витоша, ул. „Пирин“ 

№ 91, офис 4, участници в 

обединението: „КОПЕКС И КО.“ 

ЕООД и „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

70 00 - 124 28.02.2019 г. 16:51 

 

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 „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД 
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Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

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

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД и еЕЕДОП на „В 

И Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - подизпълнител 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от управителя на „В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – в оригинал; 

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

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. 

 

След покана от Председателя на комисията, представителят на „НАР“ ООД се възползва 

от правото си и подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника. 
 

2. Участник „НАР“ ООД 

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 „НАР“ ООД; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ВИА - ПЛАН“ ЕООД - подизпълнител  

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от управителя на „ВИА – 

ПЛАН“ ЕООД – в оригинал; 

 Пълномощно; 

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

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. 
 

3. 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 ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „СТРОЙНОРМ“ ЕООД; 

 Анекс към Споразумение за създаване на обединение - оригинал 

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

в оригинал;  

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Пълномощно на лицето, подало офертата; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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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. 
 

След покана от Председателя на комисията, представителят на „НАР“ ООД се възползва 

от правото си и подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника. 
 

4. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ 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 ДЗЗД „ВЪРШЕЦ 2019“, еЕЕДОП на 

„КОПЕКС И КО.“ ЕООД,  еЕЕДОП на „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 Договор за учредяване на обединение – заверено копие; 

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

в оригинал;  

 Документи на екипа за проектиране, авторски надзор и за изпълнение на СМР 

(дипломи, сертификати и др.) – заверени копия; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение и приложенията му; 

 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. 
 

След покана от Председателя на комисията, представителят на „НАР“ ООД се възползва 

от правото си и подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 
 

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

комисията в 10:50 часа на 01.03.2019 г.  
 

 

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

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

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

следва: 

 

1. Участник „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД 

 

 При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника и в еЕЕДОП на 

неговия подизпълнител, за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти за да изпълни 

критериите за подбор - Част II, раздел В на еЕЕДОП, като възнамерява да възложи 

изпълнението на проектирането и авторския надзор на подизпълнител – „В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; към офертата е представена декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител и еЕЕДОП на подизпълнителя – „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; декларирано е 

процентно изражение на предвидените за изпълнение дейности от подизпълнителя в размер на 

2,53%. 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител, еЕЕДОП на 

„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД е подписан с електронен подпис от управителя; подизпълнителят се 
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управлява и представлява от управител, еЕЕДОП на „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е подписан с 

електронен подпис от управителя; посочените лица съответстват на данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

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

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

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

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност  - В част IV, раздел А на еЕЕДОП на „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД, 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 № ІV-TV 007430 за изпълнение на 

строежи четвърта група, от първа до пета категория и Удостоверение № ІІ-TV 004285 за 

изпълнение на строежи втора група, трета и четвърта категория. След направена справка в 

публичния регистър на КСБ на адрес: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11668, се 

установи, че посочената информация е точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 

30.09.2019 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 подизпълнителя „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, 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“ се покрива от „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са 

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

застрахователна сума 600 000 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 

 спазването на изискването за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета 

и обема на поръчката, се доказва от подизпълнителя „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ангажиран с 

изпълнение на проектирането и авторския надзор. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11668
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декларирани: една дейност по изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и 

рехабилитация на общинска пътна мрежа с обща дължина 10 000 м. и три дейности по 

изготвяне на инвестиционни проекти за водопроводна мрежи с дължини, съответно 594 м., 330 

м. и 460 м. След извършена справка в Регистъра на АОП, за декларираните публични 

възложители, се установи, че посочената информация е точна, изпълнените услуги по 

проектиране са с идентичен и/или сходен предмет, общата дължина на проектираната 

водопроводна и пътна мрежи надвишава минимално изискващата се в обявлението и 

документацията и са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата, на която е 

подадена офертата на участника.  

 Спазването на изискването за изпълнено строителство, идентично или сходно с 

предмета и обема на поръчката, се доказва от „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД, ангажиран с изпълнение на 

строителството. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП е декларирана една дейност свързана с 

изпълнение на строителство, съвместяващо реконструкция на водопроводна мрежа и 

реконструкция на улична мрежа с дължина 3 861,74 м. След извършена справка в Регистъра на 

АОП се установи, че посочената информация е точна, извършеното строителство е с идентичен 

и/или сходен предмет, общата дължина на реконструираните водопроводна и улична мрежи 

надвишава минимално изискващата се в обявлението и документацията и същото е изпълнено в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата, на която е подадена офертата на участника. 
 Спазването на изискването за екип от 7 (седем)  експерти - физически лица за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор (като Експерт № 2 и Експерт № 7 се изпълняват от едно физическо лице, а Експерт № 4 

изпълнява и длъжностите на Експерти №№ 5 и 6), се доказва от подизпълнителя „В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ангажиран с изпълнение на проектирането и авторския надзор. 

Спазването на изискването за екип от 5 (пет) експерти - технически лица за осигуряване на 

техническото ръководство при изпълнение на строителството (като длъжностите на Експерт № 

11 и Експерт № 12 се изпълняват от едно физическо лице; длъжностите на Експерт № 9 и 

Експерт № 10 също се изпълняват от едно лице), се доказва от „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД, ангажиран 

с изпълнение на строителството. Изисканите обстоятелства са декларирани в съответните 

еЕЕДОП-и на участника и неговия подизпълнител. 

 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 от участника и подизпълнителя му, съобразно 

разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, свързани с проектиране и 

строителство, както следва: 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД 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: „Управление на проекти в областта на 

промишленото и гражданското строителство. Строително – ремонтни работи.“ 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 „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е посочена 

информация за наличие на валидни сертификати за: внедрена система за управление на 
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качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за внедрена система за управление на околната среда, 

съгласно ISO 14001:2015, с предметен обхват на двата сертификата: „Прединвестиционни 

проучвания, проектиране и управление на проекти от промишленото, гражданското и 

инфраструктурно строителство“. 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 участника и 

еЕЕДОП на подизпълнителя 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 "ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД е налице 

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

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

процедурата. 

 

2. Участник „НАР“ ООД 

 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника и в еЕЕДОП на 

неговия подизпълнител, за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти за да изпълни 

критериите за подбор - Част II, раздел В на еЕЕДОП, като възнамерява да възложи 

изпълнението на проектирането и авторския надзор на подизпълнител – „ВИА – ПЛАН“ ЕООД; 

към офертата е представена декларация за съгласие за участие като подизпълнител и еЕЕДОП 

на подизпълнителя – „ВИА – ПЛАН“ ЕООД; декларирано е процентно изражение на 

предвидените за изпълнение дейности от подизпълнителя в размер на 2,13%. 

 икономическият оператор се управлява и представлява от двама управители заедно и 

поотделно, еЕЕДОП на „НАР“ ООД е подписан с електронни подписи и от двамата управители; 

подизпълнителят се управлява и представлява от двама управители заедно и поотделно, 

еЕЕДОП на „ВИА – ПЛАН“ ЕООД е подписан с електронни подписи и от двамата управители; 

посочените лица съответстват на данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на 

еЕЕДОП; 

 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

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

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

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

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 
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липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност  - В част IV, раздел А на еЕЕДОП на „НАР“ ООД, 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 № ІV-TV 006632 за изпълнение на строежи 

четвърта група, от първа до пета категория и Удостоверение № ІІ-TV 003689 за изпълнение на 

строежи втора група, от първа до четвърта категория. След направена справка в публичния 

регистър на КСБ на адрес: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3551, се установи, че 

посочената информация е точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 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 подизпълнителя „ВИА - ПЛАН“ ЕООД, 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“ се покрива от „НАР“ ООД. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни 

за валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” със застрахователна 

сума 600 000 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 

 спазването на изискването за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета 

и обема на поръчката, се доказва от подизпълнителя „ВИА - ПЛАН“ ЕООД, ангажиран с 

изпълнение на проектирането и авторския надзор. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са 

декларирани: една дейност по изготвяне на инвестиционни проекти съвместяващи изграждане 

на улични водопроводи с дължина 430 м. и рехабилитация на улици с обща дължина 703,8 м.; 

една дейност по изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане на водопроводна мрежа с 

обща дължина 680 м. и реконструкция на улици с обща дължина 680,49 м. и една дейност по 

изготвяне на инвестиционни проекти (за три отделни обекта) за реконструкция/рехабилитация 

на пътна мрежа с обща дължина 35 612 м. (за същите е посочено и изготвяне на проект по част 

„ВиК“, но липсва уточнена дължина на новопроектираната водопроводна инфраструктура). 

След извършена справка в Регистъра на АОП, се установи, че посочената информация е точна, 

изпълнените услуги по проектиране са с идентичен и/или сходен предмет, общата дължина на 

проектираната водопроводна и улична/пътна мрежи надвишава минимално изискващата се в 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3551
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обявлението и документацията и са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо 

датата, на която е подадена офертата на участника.  

 Спазването на изискването за изпълнено строителство, идентично или сходно с 

предмета и обема на поръчката, се доказва от „НАР“ ООД, ангажиран с изпълнение на 

строителството. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са декларирани: три дейности свързани с 

изпълнение на строителство по реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с 

дължина на всеки от обектите, съответно 21 091,58 м.; 2 563,29 м.; 1 255,16 м. и две дейности, 

свързани с изпълнение на строителство по реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища с дължина на всеки от обектите, съответно 1 200 м. и 20 377,20 м (дължината е сумарна 

от два от изпълнените пътища, с посочени начало и край, публикувани в Регистъра на АОП). 

След извършена справка в Регистъра на АОП и/или в профилите на купувача на общините, 

посочени като възложители на тези услуги, се установи, че посочената информация е точна, 

извършеното строителство е с идентичен и/или сходен предмет, общата дължина на 

реконструираните водопроводна и пътна мрежи надвишава минимално изискващата се в 

обявлението и документацията за всеки един от посочените обекти и същите са изпълнени в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата, на която е подадена офертата на участника. 

 Спазването на изискването за екип от 7 (седем)  експерти - физически лица за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор (като Експерт № 2 изпълнява и длъжностите на Експерти №№ 4, 5, 6 и 7), се доказва от 

подизпълнителя „ВИА - ПЛАН“ ЕООД, ангажиран с изпълнение на проектирането и авторския 

надзор. Спазването на изискването за екип от 5 (пет) експерти - технически лица за осигуряване 

на техническото ръководство при изпълнение на строителството, се доказва от „НАР“ ООД, 

ангажиран с изпълнение на строителството. Изисканите обстоятелства са декларирани в 

съответните еЕЕДОП-и на участника и неговия подизпълнител. 

 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 от участника и подизпълнителя му, съобразно 

разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, свързани с проектиране и 

строителство, както следва: 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на „НАР“ ООД 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: „Строителство и строително – монтажни 

работи.“ 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 „ВИА - ПЛАН“ ЕООД е посочена информация 

за наличие на валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно 

EN ISO 9001:2015 и за внедрена система за управление на околната среда, съгласно EN ISO 

14001:2015, с предметен обхват на двата сертификата: „Проектиране на пътища, подземна и 

надземна инженерна инфраструктура. Проектиране на промишлени, административни, 

обществени и жилищни сгради“. Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на 

поръчката, по отношение на дейностите по извършване на проектиране. Декларирани са 
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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 участника и 

еЕЕДОП на подизпълнителя 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 "НАР" ООД 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. 

 

 

3. 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 определен 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като Представляващ и управляващ Обединението е управителят на 

дружеството. Съгласно Анекс към Споразумението от 18.02.2019 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 
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липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 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 № ІV-

TV 007625 за изпълнение на строежи четвърта група, от първа до пета категория и 

Удостоверение № ІІ-TV 004445 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

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 30.09.2019 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. Декларирани са и данни за притежавана от участника валидна 

застрахователна полица „Професионална отговорност“ за проектиране със застрахователна 

сума 1 000 000 лв. Посочени са електронен адрес, номера на полиците, срокът на валидност и 

застрахователят, който ги 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 

 спазването на изискването за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета 

и обема на поръчката, се доказва от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, като член на Обединението, 

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

са декларирани: една дейност по изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на 

улична мрежа с обща дължина 4 431 м.; една дейност по изготвяне на инвестиционни проекти 

за реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи с обща дължина 13 973,50 м. и 

една дейност по проектиране и осъществяване на авторски надзор за обект с предмет 

реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура с обща дължина 2 045 м. След 

извършена справка в Регистъра на АОП и/или в профилите на купувача на общините, посочени 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16234
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като възложители на тези услуги, се установи, че посочената информация е точна, изпълнените 

услуги по проектиране са с идентичен и/или сходен предмет, общата дължина на проектираната 

водопроводна и улична мрежи надвишава минимално изискващата се в обявлението и 

документацията и са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата, на която е 

подадена офертата на участника.  

 Спазването на изискването за изпълнено строителство, идентично или сходно с 

предмета и обема на поръчката, се доказва от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като член на 

Обединението, ангажиран с изпълнение на строителството. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са 

декларирани: три дейности по изпълнение на строителство по изграждане и/или реконструкция 

на водопроводни мрежи с обща дължина, надвишаваща минимално изискващата се в 

обявлението и документацията; четири дейности по изпълнение на строителство, свързано с 

ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици с обща дължина, надвишаваща минимално 

изискващата се в обявлението и една дейност, съвместяваща реконструкция на водопроводна 

мрежа и реконструкция на улична мрежа с дължина 2 045 м., в заложения от Възложителя срок, 

спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 
 Спазването на изискването за екип от 7 (седем)  експерти - физически лица за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор (като Експерт № 1 изпълнява длъжностите и на Експерти №№ 4, 5 и 6; а Експерт № 2 

изпълнява и длъжността на Експерт № 7), се доказва от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, като член на 

Обединението, ангажиран с изпълнение на проектирането и авторския надзор. Спазването на 

изискването за екип от 5 (пет) експерти - технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството (като длъжностите на Експерт № 10 и Експерт 

№ 12 се изпълняват от едно лице), се доказва от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като член на 

Обединението, ангажиран с изпълнение на строителството. Изисканите обстоятелства са 

декларирани в съответните еЕЕДОП на Обединението и на партньорите в него. 

 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 БДС EN ISO 9001:2015 и за внедрена система за управление 

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

„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 
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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. 

 

 

4. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 

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

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД и участниците в 

обединението и в представения договор за учредяване на обединение, комисията установява, 

че: 

 Съгласно Договор за учредяване на обединение от 26.02.2019 г. участници във 

„ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД са следните икономически оператори: „КОПЕКС И КО.“ ЕООД и 

„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор 

ще се изпълняват от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, а дейностите по извършване на СМР – от 

„КОПЕКС И КО.“ ЕООД. Уредена е солидарна отговорност между съдружниците. За Водещ 

партньор на Обединението е определен „КОПЕКС И КО.“ ЕООД, като Представляващ и 

управляващ Обединението е управителят на дружеството. 

 Всеки от членовете на Обединението се представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър; еЕЕДОП-ите са подписани с електронен подпис от 

съответните лица. 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност  - спазването на изискването се доказва от „КОПЕКС И КО.“ 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 № ІV-

TV 007109 за изпълнение на строежи четвърта група, от първа до пета категория и 

Удостоверение № ІІ-TV 004032 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

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

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=13800, се установи, че посочената информация е 

точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 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 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 „КОПЕКС И КО.“ 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 600 000 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 

 спазването на изискването за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета 

и обема на поръчката, се доказва от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като член на Обединението, 

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

са декларирани: една дейност по изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на 

водопроводна мрежа с обща дължина 14 985 м. и една дейност по изготвяне на инвестиционни 

проекти за реконструкция на улична мрежа с обща дължина 2 003,70 м. След извършена 

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

възложители на тези услуги, се установи, че посочената информация е точна, изпълнените 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=13800
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услуги по проектиране са с идентичен и/или сходен предмет, общата дължина на проектираната 

водопроводна и улична мрежи надвишава минимално изискващата се в обявлението и 

документацията и са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата, на която е 

подадена офертата на участника.  

 Спазването на изискването за изпълнено строителство, идентично или сходно с 

предмета и обема на поръчката, се доказва от „КОПЕКС И КО.“ ЕООД, като член на 

Обединението, ангажиран с изпълнение на строителството. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са 

декларирани: една дейност, съвместяваща изпълнение на строителство по реконструкция на 

водопроводна мрежа с дължина 652,70 м. и реконструкция и рехабилитация на улици с дължина 

635,24 м. и една дейност, съвместяваща изпълнение на строителство по реконструкция на 

разпределителна водопроводна мрежа с дължина 1 203 м. и реконструкция на пътен участък с 

дължина 937 м. След извършена справка в Регистъра на АОП и/или в профилите на купувача на 

общините, посочени като възложители на тези услуги, се установи, че посочената информация е 

точна, извършеното строителство е с идентичен и/или сходен предмет, общата дължина на 

реконструираните водопроводна и улична мрежи надвишава минимално изискващата се в 

обявлението и документацията и са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо 

датата, на която е подадена офертата на участника. 
 Спазването на изискването за екип от 7 (седем)  експерти - физически лица за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор (като Експерт № 1 изпълнява длъжностите и на Експерти №№ 5 и 6; а Експерт № 2 

изпълнява и длъжността на Експерт № 7), се доказва от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като 

член на Обединението, ангажиран с изпълнение на проектирането и авторския надзор. 

Спазването на изискването за екип от 5 (пет) експерти - технически лица за осигуряване на 

техническото ръководство при изпълнение на строителството (като длъжностите на Експерт № 

10 и Експерт № 12 се изпълняват от едно лице), се доказва от „КОПЕКС И КО.“ ЕООД, като 

член на Обединението, ангажиран с изпълнение на строителството. Изисканите обстоятелства 

са декларирани в съответните еЕЕДОП-и на Обединението и на партньорите в него. 

 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 „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД и на „КОПЕКС И КО.“ 

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

управление на качеството, съгласно EN ISO 9001:2008 и за внедрена система за управление на 

околната среда, съгласно EN ISO 14001:2004, с предметен обхват на двата сертификата: 

„Изкопаване, натоварване, насипообразуване на земни маси, скални материали и въглища. 

Изграждане, реконструкция, текущ ремонт и зимно поддържане на пътища от РПИ и ОПИ. 

Рекултивация на терени. Изграждане на съоръжения за водоснабдяване и канализация. 

Проектиране и изграждане на сгради.“ 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. 
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- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД и на „СЕТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 "ВЪРШЕЦ 2019" 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. 

 

 

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

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

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

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

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 
 

1. Участник „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД 

1. Участник „НАР“ ООД 

2. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

3. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД  

 

С извършените по-горе действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

16:30 часа на 01.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 05.03.2019 

г. от 12:00 часа. 

 

-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 

 

На 05.03.2019 г. от 12:00 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

IV. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, описани в Раздел IV. Съдържание на офертата от документацията за участие; 

нейните приложения; изискванията на Техническата спецификация и действащите 

нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните 
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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, нейните приложения и техническата 

спецификация. При проверката, комисията констатира следното: 

 

 

1. Участник „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД 

 

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

към указанията, изискванията и задължителните елементи, отразени в Приложение № 3 – 

Техническо предложение от документацията за участие и определени като такива от 

Възложителя, при което се констатира следното:  

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следното: 

 

Участникът е декларирал изпълнение на поръчката при следните условия: 

 Точно придържане към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, 

изготвения проект и всички приложими нормативни документи 

 Предложен гаранционен срок, както следва: за преносни и разпределителни проводи 

(мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години; за основен ремонт 

на път – 1 година, които срокове започват да текат от деня, следващ деня на окончателното 

приемане на обекта. 

 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи 

 Вложените материали и изделия ще отговарят на техническите изисквания към 

строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ 

 

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (при отчитане, че към настоящата 

точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът 

следва да разработи предложение за изпълнение на поръчката, обхващащо следните групи и 

дейностите към тях: проектирането, авторския надзор и строителството при спазване и отразяване 

на принципа на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните 

етапи, като всяко едно ниво е съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, 

предмет на поръчката и отразява жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, също така 

да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: етапи на 

жизненият цикъл, които да образуват и отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да 

обхваща и подчинява съответната категоризация на главни етапи, като съответните категории на 

главните етапи подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на 

под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на 

контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете 

(категоризацията е съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; 

завършване). За всеки от задължителните елементи следва да е посочен експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

който участва в изпълнението му.)). 

Предложението на участника  в тази част съдържа следното: 

 Организация за изпълнение на проектиране и авторски надзор – представени са 

мерки за организация на работа и аргументи към всяка от тях за качествено и срочно 

изпълнение - Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от 

сътрудничеството; Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия; 

Непрекъснат диалог и партньорство; Фокус върху ключовите резултати; Своевременност; 

Приоритизация на дейностите; Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по 

проекта; Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и 
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наличие на достатъчно информация; Осигуряване на качеството; Интегриране на добри 

практики от досегашния опит на Изпълнителя; Принцип на Трансфер на знание и устойчиво 

развитие 

 Описание на похватите към процеса на проектиране и конкретни идеи за 

реализиране на дейностите, предмет на поръчката – предложени са следните похвати: 

- Дефиниране на дейностите в процеса на планиране и проверка 

- Ясно разбиране и формулиране на задачите при изпълнението, осигурено с 

проактивен и ангажиран способ 

- Създаване на план програма за извършване на дейностите и получаване на 

очакваните резултати в детайли 

- Организация и управление на екипа за изпълнение на поръчката 

- Управление на качеството 

- Реализация на политиката по качество 

- Систематизиране на пълния обем цели и задачи и изходни данни, включително 

неспоменати в техническата спецификация, които са необходими за доброто и качествено 

изпълнение на поръчката, чрез дефиниране на дейностите в процеса на планиране и проверка 

- Гарантиране на целите и очакваните резултати се постига чрез ясно разбиране 

и формулиране на задачите при тяхното изпълнение 

- Осъществяване на контакт с органи и институции, които имат отношение към 

изпълнението на проекта 

 Проектиране – изброени са частите на инвестиционния проект и съдържанието им 

(обяснителна записка и графична част) 

 Авторски надзор – представени са дейностите и ангажиментите на проектантите 

при осъществяване на авторския надзор по време на строителството на обекта 

 Организация на работа при изпълнение на СМР – предложен е комплексен 

подход за изпълнение на поръчката, като са отчетени необходимите предпоставки и условия. 

Строителството е условно разделено на следните етапи: 

 Етап 1 – Подготвителни работи 

 Дейност 1 – Откриване на строителна площадка 

- Задача 1 – Подписване на протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво 

 Дейност 2 - Мобилизация 

 Етап 2 – Изпълнение на СМР – Представени са основните принципи при 

изготвяне на организацията и последващото изпълнение на строителството; описани са 

основните ангажименти на Изпълнителя при изпълнение на задълженията му 

 Етап 3 – Предаване на строежа 

 Дейност 1 – Тествания, подготовка за предаване на обекта 

- Задача 1 – Провеждане на финални проби и изпитвания 

- Задача 2 – Изготвяне и заверка на екзекутивната документация 

- Задача 3 – Подготовка за предаване на обекта – почистване, 

възстановяване на прилежащи площи, демобилизация 

 Дейност 2 – Участие в подписването на Акт 15 

- Задача 1 – Окомплектоване и предаване на строителната документация 

- Задача 2 - Подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. 

 

1.2. Управление на рисковете (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи Програма за Управление на рисковете, която да обхваща групите проектиране, авторски 

надзор и строителство, така и да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

наименования, а именно: дефиниране на рискове, като същите следва да обхващат времеви, финансови, 

технически и други рискове, категоризация на рисковете на времеви, финансови, технически и други, 

така и за всеки риск да се дефинират предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране, 

аспекти на проява, отражение за всяка една дейност от предмета на поръчката, също така да се 
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отрази числовата оценка на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, така и 

начина на образуване на съответните числови оценки.) 

1.2.1. Рискове при изпълнението 

 Времеви рискове 

 Закъснение начало на започване на работите 

 Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите – включени са 

следните рискове: забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и 

технологично оборудване; сериозно изоставане в изпълнението на СМР; продължителни лоши 

метеорологични условия; фалит на основен доставки на материали; неизяснени, грешни или 

липсващи данни за съществуващи подземни комуникации  

 Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на 

обекта – включени са следните рискове: констатирани сериозни нарушения по Наредба № 2 за 

ЗБУТ, довели до временно спиране работата на обекта; неуспешни единични или комплексни 

изпитания; забавяне или спиране финансирането на обекта; проблеми със собствеността на 

земята, през която минават проводите; неосигурен достъп до части от строителната площадка; 

форсмажорни обстоятелства; сериозни грешки или разминавания в проектната документация; 

попадане на изкопи при археологически ценности; спиране на работата на обекта от държавни 

или общински институции 

 Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници – включени са следните рискове: персонални промени в ръководния състав на 

Изпълнителя, Консултанта или Възложителя на обекта; конфликт между участниците в 

строителния процес 

 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта – включен е следният риск: неизяснени, грешни или липсващи 

данни за съществуващи подземни комуникации и инфраструктура 

 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя – включен е следният риск: забава или спиране 

финансирането на обекта 

 Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от спецификата му и/или 

непълноти и/или неточности в проектната документация – включен е следният риск: сериозни 

грешки или разминавания в проектната документация 

 Други рискове 

 Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на 

проекта 

 Значително увеличение на цените на горивата и материалите (хиперинфлация) 

 Ограничаване и/или спиране на движението по голяма част от улиците на града 

 Обществено недоволство (митинги, стачки, блокиране на пътища) 

 Рискове за изпълнението при изпълнение на конкретна дейност – Грешки при 

отлагане на трасето (координати или коти) 

 Аварии на строителната техника 

 Високи подпочвени води със значителен дебит 

 Разлика в описаните и действителни геоложки условия 

 Аварии на действащи водопроводи 

 Аварии на други подземни комуникации 

 Причиняване на имуществени щети на трети лица 

 Повреда на тръба при монтажа й 

 Кражба на материали и техника 

 Причиняване на екологични щети 

За всеки от цитираните по-горе рискове са дефинирани: вероятност; въздействие; 

превантивни мерки и корективни мерки 

1.2.2. Необходими организационни дейности за оценка при управление на риска – 

представената организация на дейностите по оценяването на риска включва дейностите, които 

извършват управителят, специалистите, групата по условия на труд и специалистите от Служба 

трудова медицина. Изброени са източниците на информация за оценяване на риска. 



20 

 

 

1.2.3. Етапи и последователност за оценяване на риска, съгласно „Методика за оценка 

на риска“ и договор за обслужване по трудова медицина – описани са постановката и 

методиката и обхватът за оценяване на риска; дадени са определения на използвани термини 

(напр. „контрол“, „честота“, „вреда“, „опасност“, „риск“, „анализ на риска“, „оценка на риска“, 

„тежест“, „вероятност“ и др.); изброени са стъпките по оценка на професионалния риск на 

работното място и факторите на работната среда, отразяващи се на оценката. 

 

1.3. Технология на изпълнение (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи технология на изпълнението, обхващаща проектирането, авторския надзор и 

строителството, която като минимум да обхваща: технологичната последователност на изпълнение 

на всички дейности, предмет на поръчката и технология и начин на изпълнение за всяка една дейност, 

предмет на поръчката, като за същата да е посочено експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), който ще реализира 

съответната дейност.) 

1.3.1. Проектиране 

 Конкретни начини за постигане на резултати – добре планирано съставяне на екипа 

и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството; отзивчивост, гъвкавост и желание 

за адаптация към специфичните условия; своевременност; съгласуване във времето на 

дейностите по изпълнение на проекта; навременно предоставяне на необходимите документи за 

изпълнение на проекта и наличие на достатъчно информация; осигуряване на качеството; 

принцип на трансфер на знание и устойчиво развитие 

 Организация за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението 

 Организация на работа, методи и организация на текущия контрол за качеството на 

крайния продукт 

 Прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани правила 

за ръководство на ресурсите и тяхната организация – изброени са нормативните документи, 

изискванията на които ще бъдат прилагани при изготвянето на проекта по части: „Геодезия“, 

„Пътна“, „ПБЗ“, „ПУСО“, „ПБ“ 

 Работни взаимовръзки между отделните проектанти, инженери и други лица – 

изброени са ангажиментите на Ръководителя на проектантския екип и на проектантите по 

специалности 

1.3.2. Технология и последователност на извършване на СМР – представена е 

технологията на изпълнение на следните видове работи: изкопни работи; фрезоване; разваляне 

на съществуваща асфалтова настилка; разваляне на съществуващ бордюр; дейности по 

водопроводната мрежа (машинен изкоп, ръчен изкоп, подложка от пясък, полагане и 

изграждане на водопроводите с предложени техники на свързване (челно заваряване, муфово 

заваряване, електросъпротивително заваряване, механично разглобяемо съединение), насипни 

дейности (укрепване и отводняване на изкопите), пътни работи, асфалтови работи 

 Организационна схема при доставка на материали – описани са специфичните 

изисквания към материалите и изделията, които ще бъдат вложени на обекта, както и тези при 

складирането и транспорта им. 

 Методи на текущия контрол – описана е технологията на изпитване и дезинфекция 

на водопровода; технологията на изпълнение и контролът при извършване на асфалтови работи; 

доставка и полагане на трошен камък за пътна основа; маркировка, пътни знаци, доставка и 

монтаж на бетонови бордюри; въвеждане на временна организация на движението 

 Последователност на извършване на СМР – посочено е, че технологичната 

последователност и взаимообвързаността на дейностите се основават на: принадлежността на 

съответната дейност към ремонтните или новоизпълнявани работи; принадлежността на 

съответната дейност към дадена технологично специализирана група работи; действащите 

технически норми, правилата за изпълнение на СМР и изискванията в техническите 

спецификации; указанията на Възложителя, описани в тръжните книжа. 
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1.4. Мерки по управление на качеството (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи и посочи съответните мерки и рискове по управление на качеството, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките.) 

Участникът е разработил следните мерки по управление на качеството, като всяка мярка 

съдържа: предложение относно обхвата и предмета; текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й: 

 Организиране на работния процес така, че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на всеки участък 

 Организиране на работния процес така, че да се минимизира риска от прекъсване 

на водоснабдяването на територията на изпълнявания участък 

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително – монтажни работи 

 Осигуряване на достъп до сгради, учреждения, магазини, паркинги, улици, 

тротоари и други елементи на градската среда 

 Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с 

осъществяване на СМР – от едновременна работа на много участъци и затрудняване на 

движението; от шум; от запрашеност; от замърсяване на околната среда; от изкопните работи 

 Отрицателни въздействия по време на строителството – от естеството на 

предвижданите работи; от вида на използваните материали; атмосферен въздух; шум и 

вибрации; емисии на парникови газове; културно наследство 

 Анализ на възможните негативни последствия от строителството – недопускане на 

разлив от отпадъчни води в процеса на превключване; недопускане изнасяне на замърсени 

почви и строителни отпадъци по регионалната пътна мрежа; недопускане на отъпкване, 

замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и 

прилежащите към обекта дървесни видове; осигуряване на химически тоалетни и постоянното 

им обслужване; осигуряване събирането и извозването на битовите и строителни отпадъци на 

определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка; 

екологосъобразен избор на строителни материали 

 

1.5. Мерки по опазване на околната среда (при отчитане, че към настоящата точка 

има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва 

да разработи и посочи съответните мерки и рискове по опазване на околната среда, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките) 

Предложени са подготвителни мероприятия по опазване на околната среда преди 

започване на строителството – уточняване местата на временна строителна база; местата за 

контейнери и маршрути за извозване на отпадъците; места за складиране на строителни 

материали, изграждане на мивка за почистване гумите на транспортните средства, спазване на 

ЗУО и подготвяне на отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци и 

др.  

 Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на строително – 

монтажните работи – предприетите от участника мерки са насочени в две посоки - от една 

страна, те трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, които 

посещават или работят на строителната площадка, а от друга да минимизират евентуалното 

отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по строежа и 
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експлоатацията на обекта. При изпълнението на обекта се предвижда следното: използване на 

екологично безопасни материали; спазване на нормативно определените пределно допустими 

концентрации и норми на допустими емисии на различни замърсители; вземане на всички 

мерки за намаляване на вредното въздействие от извършваните дейности върху околната среда. 

Посочени са и основните замърсители, които ще се получат като съпътстващи дейностите по 

предвидените строителни работи в проекта - запрашване на въздуха, замърсяване на изходните 

от обекта пътни артерии, унищожаване на хумусни почви и тревни насаждения в съседство със 

строителния обект, шумово замърсяване на средата, както и замърсяване с битови отпадъци от 

работниците на обекта. 

 

1.6. Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (при 

отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този 

елемент, а именно: Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, обхващащи проектирането, авторския 

надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една дейност, предмет на поръчката, 

как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата 

проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект 

и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство 

при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) 

Опасности по ЗБУТ при изпълнение на СМР при изграждане на тръбопроводи: 

 Затрупване от земни маси 

 Падане от височина 

 Удари от падащи и летящи предмети 

 Притискане и премазване от товари; 

 Прегазване от транспортни средства и строителни машини 

 Поражения от електрически ток 

 Въздействия на работната среда 

 Въздействие на шум в работната среда 

 Пробождане, порязване, разрязване 

 Травми от изгаряния, взривове, пожари 

 Увреждания от въздействия на химични агенти 

 Въздействие на биологични фактори и източници на опасности 

Всички от посочените по-горе опасности съдържат дефинирани следните елементи: 

вероятност; въздействие; превантивни мерки; корективни мерки 

 

1.7. Планиране на изпълнението – график на изпълнение (при отчитане, че към 

настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а 

именно: Участникът следва да изготви график обхващащ проектирането, авторския надзор и 

строителството, който да е съставен от две части лява част в таблична форма (с минимално 

съдържание структурна номерация; наименование на дейностите; времетраене в календарни дни, 

индикативни дати за начало и край и числова изразена последователност, отнасящи се за за всяка една 

дейност, под-дейност и метод) и дясна част в графичен вид (гант диаграма в календарни дни). Също 

така следва Графика да е в строго съответствие с Предложение за изпълнение на поръчката, като 

обхваща всички задължителни елементи изисквани в него. В Графика следва да е отразен експертен 

персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) за всяка една дейност, под-

дейност и метод, така и в графичната част да са отразени и посочени критичните пътища, 

съответно за проектиране, авторски надзор и строителство и съответните ключови дати и дни, към 

тях. В графика да е отразена индикативната дата за начало на изпълнение на Договора) 

Представен е линеен график на изпълнението, съставен от две части. Лявата част е в 

таблична форма и съдържа следните колони: „ID“; „Информация“; „Task mode“; „Описание“; 

„Продължителност“; „Начало“; „Край“; „Връзка“ и „Експерти“. Дясната част е в графичен вид 

под формата на Гант диаграма в календарни дни. Графикът обхваща проектирането, авторския 
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надзор и строителството. Проектирането включва изготвяне на технически проект със 

съответните части. Авторският надзор включва осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството. Изпълнението на строително – монтажните работи включва: 1. Подготвителни 

работи (откриване на строителната площадка и мобилизация); 2. Изпълнение на СМР 

(включващо реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция на уличната мрежа и 

съответните включени в тях дейности) и 3. Предаване на строежа, включващо тествания, 

подготовка за предаване на обекта и участие в подписването на Акт 15 и съответните задачи 

към тях. В графичната част са отразени и посочени критичните пътища, съответно за 

проектиране, авторски надзор и строителство, със съответните дни към тях. В графика е 

отразена индикативната дата за начало на изпълнение на Договора. 

 

1.8. 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 и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към 

съдържанието на този елемент, а именно: Участниците посочват длъжностите, лицата и 

професионална компетентност.).  

1.8.1. Физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност 

за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване 

на авторски надзор. 

В табличен вид са посочени следните експерти: 

 

 ЕКСПЕРТ № 1 – по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ - инж. Стоян Христов Стоянов; 

образование и професионална квалификация – магистър инженер по „Водоснабдяване и 

канализация – пречистване на водите“, 2011 г., диплома серия УАСГ – 2011, рег. № 40654/2011 

г., УАСГ; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с рег. № 42587 от КИИП.; 

професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по 

част „ВиК“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 Изготвяне на проект във фаза "Технически" на обект: "Изместване на площадков 

авариен водопровод Ф 800 в завод на "Стомана Индъстри" АД - с дължина L=594 м. 

 Изготвяне на проект във фаза "Технически " на обект "Външно оборотно 

водоснабдяване на линия за закаляване и отвръщане, СПЦ стан 250 в Стомана Индъстри АД гр. 

Перник  - с дължина L=330 м. 

  Изготвяне на проект във фаза "Технически" на обект: Топков цех - Оборотно 

водоснабдяване - площадкови мрежи в завод на Стомана Индъстри АД - с дължина L=460 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 2 – по част „ПЪТНА“ - инж. Стоян Нанев Иванов; образование и 

професионална квалификация – магистър, „Транспортно строителство - Пътно строителство“, 

1987 г., диплома серия А 87 № 002713, Висшия институт по архитектура и строителство; 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с рег. № 02116 от КИИП; 

професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по 

част "Пътна" в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на IV класна пътна мрежа в Община Бяла обект „Реконструкция и 

рехабилитация на  IV – класен път VTR 1233(№ ІV-40964)  „Павел – Босилковци – Гара Бяла" от 

общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000“ -  с обща дължина 10 000 метра 

 

 ЕКСПЕРТ № 3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“ - инж. Николай Нафталинов Симеонов; 

образование и професионална квалификация - Магистър – инженер геодезист, специалност 

„Геодезия“, диплома серия ВДФС-95-УАСГ № 000712, издадена 1997 г. от Университет по 

архитектура, строителство и геодезия гр. София; Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност с рег. № 09875 от КИИП; професионална компетентност/специфичен 
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професионален опит: Участие като проектант по част „Геодезия“ в проектантски екип при 

изпълнението на: 

 „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на IV класна пътна мрежа в Община Бяла обект „Реконструкция и 

рехабилитация на  IV – класен път VTR 1233 (№ ІV-40964)  „Павел – Босилковци – Гара Бяла" 

от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000“ -  с обща дължина 10 000 метра 

 

 ЕКСПЕРТ № 4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - инж. Галина Ненкова 

Маринова-Савова; образование и професионална квалификация – магистър „Транспортно 

строителство“; диплома Серия Г-І № 356483/1979 г.  ВИАС-София; МИИТ-Москва; 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с рег. № 01286 от КИИП; 

професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по 

част "Пожарна безопасност" в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на IV класна пътна мрежа в Община Бяла обект „Реконструкция и 

рехабилитация на  IV – класен път VTR 1233 (№ ІV-40964)  „Павел – Босилковци – Гара Бяла" 

от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000“ -  с обща дължина 10 000 метра 

 

 ЕКСПЕРТ № 5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ“ - инж. Галина Ненкова Маринова-Савова; образование и професионална 

квалификация – магистър „Транспортно строителство“; диплома Серия Г-І № 356483/1979 г.  

ВИАС-София; МИИТ-Москва; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с рег. № 

01286 от КИИП; Сертификат № 1868/06.07.2017 г.  за преминато обучение: Нормативен 

контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;  

професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по 

част "ПУСО" в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на IV класна пътна мрежа в Община Бяла обект „Реконструкция и 

рехабилитация на  IV – класен път VTR 1233 (№ ІV-40964)  „Павел – Босилковци – Гара Бяла" 

от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000“ -  с обща дължина 10 000 метра 

 

 ЕКСПЕРТ № 6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ - инж. Галина 

Ненкова Маринова-Савова; образование и професионална квалификация – магистър 

„Транспортно строителство“; диплома Серия Г-І № 356483/1979 г.  ВИАС-София; МИИТ-

Москва; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с рег. № 01286 от КИИП;  

Удостоверение за преминат курс за Координатор по безопасност и здраве с рег. № 0КБЗ-

0684/25.09.2018 г., издадено от Асоциация на индустриалния капитал в България; 

професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по 

част "ПБЗ" в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на IV класна пътна мрежа в Община Бяла обект „Реконструкция и 

рехабилитация на  IV – класен път VTR 1233 (№ ІV-40964)  „Павел – Босилковци – Гара Бяла" 

от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000“ -  с обща дължина 10 000 метра 

 

 ЕКСПЕРТ № 7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО“ - инж. Стоян Нанев Иванов; образование и професионална квалификация – 

магистър, „Транспортно строителство - Пътно строителство“, 1987 г.,диплома серия А 87 № 

002713, Висшия институт по архитектура и строителство; Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност с рег. № 02116 от КИИП; професионална компетентност/специфичен 

професионален опит: Участие като проектант по част "Организация на движението" в 

проектантски екип при изпълнението на: 
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 „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на IV класна пътна мрежа в Община Бяла обект „Реконструкция и 

рехабилитация на  IV – класен път VTR 1233(№ ІV-40964)  „Павел – Босилковци – Гара Бяла" от 

общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000“ -  с обща дължина 10 000 метра 

 

1.8.2. Технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

на строителството. 

 ЕКСПЕРТ № 8 – Ръководител на проект - инж. Милен Стоянов Рангелов; 

образование и професионална квалификация – строителен инженер, „Промишлено и 

гражданско строителство – технология“; диплома № 009761, Дата: 28.07.1986 г., Рег. №: рег. 

№23424, Серия: В 81, Учебно заведение: Висш институт по архитектура и строителство, гр. 

София; професионална компетентност/специфичен професионален опит : 

 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Тулово, община Мъглиж - 

изпълнен водопровод ф90 с обща дължина 3861,74 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 9 – Технически ръководител – инж. Петър Борисов Витанов - 

образование и професионална квалификация: строителен инженер; специалност: „Транспортно 

строителство - инженер оператор в транспорта“; диплома № 22118 от 23.08.1988 г., Учебно 

заведение: ВНВТУ „Тодор Каблешков“; професионална компетентност/специфичен 

професионален опит: 

 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Тулово, община Мъглиж - 

изпълнен водопровод ф90 с обща дължина 3861,74 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 10 – Координатор по безопасност и здраве – инж. Петър Борисов 

Витанов - образование и професионална квалификация: строителен инженер; специалност: 

„Транспортно строителство - инженер оператор в транспорта“; диплома № 22118 от 23.08.1988 

г., Учебно заведение: ВНВТУ „Тодор Каблешков“; Удостоверение рег.№10 13 / 04.2.2019 г. за 

преминат курс на обучение във връзка с чл.24 от ЗБУТ за придобиване на квалификация като 

ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА съгласно Наредба №3 от 27.7.1998 г. „За 

функциите и задачите на длъжностните лица и специализираните служби в предприятията за 

организиране изпълнението на дейностите свързани със защитата и профилактиката на 

професионалните рискове, издадено от „СИРИУС ГРУП С“ ЕООД; Удостоверение рег.№ 10 12 

/ 04.02.2019 г. за преминато обучение за придобиване на квалификация като лице провеждащо 

инструктажите по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД-07-2 за условията и 

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадено от „СИРИУС 

ГРУП С“ ЕООД; Удостоверение рег.№ 10 14/04.2.2019 г. за преминато обучение за придобиване 

на квалификация като КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В 

СТРОИТЕЛСТВОТО съгласно чл.5 от Наредба № 2 от 22.3.2004 г. “За минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи” издадено от „СИРИУС ГРУП С“ ЕООД; професионална компетентност/специфичен 

професионален опит: 

 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Тулово, община Мъглиж - 

изпълнен водопровод ф90 с обща дължина 3861,74 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 11 – Отговорник по качеството – инж. Румяна Тодорова Николова - 

образование и професионална квалификация: строителен инженер, специалност: „Промишлено 

и гражданско строителство – Конструкции“; диплома: Серия А-83 № 018346 от 09.11.1984 г., с 

рег.№22144, Учебно заведение:  Висш институт по архитектура и строителство; Придобита 

квалификация: Контрол на качеството: Удостоверение № 1190-3 / 22.01.2019 г. за обучение 

„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност“, издадено от 
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Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване„ Подкрепа “Строителен 

квалификационен център”, валидно до 21.01.2020 г.; професионална компетентност/специфичен 

професионален опит: 

 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Тулово, община Мъглиж - 

изпълнен водопровод ф90 с обща дължина 3861,74 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 12 – Отговорник по опазване на околната среда – инж. Румяна 

Тодорова Николова - образование и професионална квалификация: строителен инженер, 

специалност: „Промишлено и гражданско строителство – Конструкции“; диплома: Серия А-83 

№ 018346 от 09.11.1984 г., с рег.№22144, Учебно заведение:  Висш институт по архитектура и 

строителство; Придобита квалификация: Контрол на качеството: Удостоверение № 1190-3 / 

22.01.2019 г. за обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за 

безопасност“, издадено от Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване„ Подкрепа 

“Строителен квалификационен център”, валидно до 21.01.2020 г.; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: 

 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Тулово, община Мъглиж - 

изпълнен водопровод ф90 с обща дължина 3861,74 м. 

 

Представени са изброени работните операции, извършвани от техническия ръководител и 

строителния работник. 

 

1.9. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

2.9.1. 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. 

2.9.2. 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. 

2.9.3. Срок за изпълнение на дейността СМР – 59 (петдесет и девет) 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).  

 

1.10. Организация на персонала (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участниците 

разработват организация на персонала, която обхваща, като минимум експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 
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дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

които имат отношение по прилагането на мерките) 

 Проектиране 

 Използвани методи и техники в процеса на проектиране – изграждане на коректни 

и колегиални взаимоотношения между проектантите ; взаимен контрол; вникване в същността 

на задачата; съгласуване по време на целия процес по изготвяне на проекта между всички 

участници в реализирането на проекта. 

 Стил и начин на работа – предварително изготвяне на съдържанието на проекта; 

списък на текстовите материали; списък на графичните материали; типизиране на елементи и 

детайли от проекта; ефективно използване на готови елементи от други проектни разработки; 

проверка за обема и съдържанието преди окончателното оформяне на проекта и предаването му 

и др.  

 Индивидуален подход на ръководство, координация и организация на човешкия 

ресурс чрез поименно разпределение на отговорностите между ангажираните за изпълнението 

проектанти, инженери и др. участващи в изпълнението лица, съгласно разполаганата ресурсност 

– предвижда се влагането на материален (оборудван офис, копирна техника, специфичен 

софтуер и др.) и експертен ресурс (ключови и неключови експерти). Описана е организацията 

на взаимодействие между експертите при изпълнението на проектантската задача; предвидено е 

използването на специално разработена платформа за обмен на информация 

 Последователност на изпълнение на отделните проектни части и другите 

изисквания, заложени в документацията – изготвянето на отделните проектни части е 

предвидено да стане в следната последователност: част „Геодезия“; част „Пътна“; част „ВиК“; 

част „ПБЗ“; част „ПУСО“; част „ПБ“ 

 Строителство 
 Организация на работата на изпълнителския състав  

 Схема на връзките на участниците в строителния процес и взаимодействащи 

страни 

 Йерархична организация на управление – представена е схема на взаимодействие 

вътре в екипа за изпълнение, като най-високо в йерархията е техническият ръководител, а под 

негово подчинение са координаторът по безопасност и здраве, специалистът по контрол върху 

качеството и изпълнителския състав 

 Разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения 

човешки ресурс – представени са задълженията и ангажиментите на техническият ръководител; 

координаторът по безопасност и здраве, специалистът по контрол върху качеството и 

изпълнителския състав 

 Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в 

рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването й – предвидени са формална и неформална комуникация между участниците; 

представена е интегрална схема на взаимодействие и субординация между тях. Описано е 

инициирането и организирането на работни срещи и тяхната периодичност и предназначение. 

Разгледана е възможността по прекъсване и спиране на изпълнението и предложените от 

участника комуникация, координация и взаимодействие в тези случаи; действия при установени 

несъответствия и др. 

 Организация на механизацията 

 Организация на доставките на материали 

 Организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на 

строителството на обекта 

 

Участникът е приложил оптичен носител , в който е записал в цифров вид техническото си 

предложение. 

Деклариран е срок на валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, като участникът се счита обвързан от 
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задълженията и условията, поети с офертата му, до изтичане на този срок. Срокът на валидност 

на офертата съответства на посочения от Възложителя минимален срок. 

Декларирано е, че участникът е запознат със съдържанието и клаузите в приложения към 

документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 

проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок. 

Декларирано е, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената 

поръчка, предлагана от участника, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

включително минимална цена на труд. 

 

Констатации на комисията: 

Комисията разгледа изложенията в горните точки в съответствие с техните препратки 

(когато има такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. Комисията извършва проверка единствено за наличието или липсата на 

задължителните елементи и други поставени изисквания в задължителните указания на 

Възложителя, без да разглежда същите и да се произнася относно тяхната пълнота, 

всеобхватност, качество и други субективни действия и определения. Важно е да се отбележи, 

че Възложителят е дефинирал съдържанието към съответните елементи като изискване, 

отправено към участниците и е техен ангажимент да ги разработят и да укажат кое за тях е 

съответния задължителен елемент. Извън пълномощията на комисията е да ги посочва и 

възприема като такива, ако това не е направено от участника, както и няма право да тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., в случай че не е това, което е посочил и 

записал участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, 

изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника.  

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за съответствие 

със задължителните указания в РАЗДЕЛ I – ПРЕДЛАГАНО КАЧЕСТВО НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, представляващи минимални изискванията към съдържанието и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ и т. 5 от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията 

и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 Съдържанието на Т. 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

не съответства на задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в 

образеца на техническото предложение.  

 Изложението на участника не е направено по групи дейности, съгласно 

минималните изисквания на Възложителя. 

 Участникът не е направил отразяване на принципа на дървовидна структура, 

показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е 

съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, предмет на поръчката и 

отразява жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП. 

 В изложението по настоящата точка липсват следните задължителни елементи със 

съответните наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които да образуват и 

отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява съответната 

категоризация на главни етапи, като съответните категории на главните етапи подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани дейности и под-дейности. 

 В изложението по настоящата точка липсват общи мерки на контрол, специфични 

методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете, обвързани с етапите на 

жизнения цикъл §2, т.11 от ДР на ЗОП. 
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 За всеки от задължителните елементи, участникът не е посочил физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, които участват в 

изпълнението му. 
 

 Съдържанието на Т. 2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ не съответства на 

задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  

 В изложението си участникът не е дефинирал финансови и технически рискове, 

каквото изискване е поставено в указанията към тази точка. 

 За разработените рискове пък липсват задължителните елементи, изисквани от 

Възложителя  – мерки за управление, мерки за контролиране, аспекти на проява, отражение за 

всяка една дейност от предмета на поръчката 

 За всички рискове липсват отразени числови оценки на рисковете, числови оценки 

на предпоставките, числови оценки на вероятността и числови оценки на въздействието, също 

така и начинът на образуване на съответните числови оценки на дефинираните рискове. 
 

 Съдържанието на Т.3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ е непълно и не 

съдържа разработени технология и начин на изпълнение за всички дейности от предмета на 

поръчката, каквото е задължителното указание към съдържанието на тази точка. 

  Не е разработена технология на изпълнение за някои основни дейности, като 

например: „Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията 

на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и 

необходима за изпълнението предмета на договора“; „Изготвяне на пълно геодезическо 

заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, 

съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър“, „Гаранционно поддържане на строежа и 

отстраняване на дефекти в гаранционните срокове“ и др. 

  Липсва и описание на технологията и начина на изпълнение на авторския надзор.  

 Участникът не е посочил за всяка една дейност, предмет на обществената поръчка, 

експертен персонал (физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството), който ще реализира съответната дейност. 
 

 Съдържанието на Т. 4. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение.  
 Разработените от участника мерки по управление на качеството не обхващат 

проектирането и авторския надзор.  
 Не са посочени рискове по управление на качеството, както и посочване за всяка 

една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  
 Липсва и посочване на експертен персонал (отговорен съответно за проектирането 

и авторския надзор и за строителството), които ще имат отношение по прилагането на мерките.  
  За пълнота на заключенията, следва да се отбележи и че почти всички 

предложени мерки са отнесени към друг обект, цитиран многократно („Реконструкция и 

рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Долна Кремена и с. Зверино на 

Община Мездра“) или в изложението фигурира друг възложител (Община Мъглиж). 
 

 Съдържанието на Т. 5. МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение.  
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 Разработените от участника мерки по опазване на околната среда обхващат 

дейностите по строителството и непосредствено преди него, но не обхващат проектирането и 

авторския надзор, каквото е изискването на Възложителя. 
 Не са дефинирани рискове по опазване на околната среда, както и посочване за 

всяка една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  
 За всяка една мярка, участникът не е посочил експертен персонал (отговорен 

съответно за проектирането и авторския надзор и за строителството), които ще имат отношение 

по прилагането на мерките. 
 

 Съдържанието на Т. 6. МЕРКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И 

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД не съдържа всички изискващи се елементи, съгласно 

задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  
 Разработените от участника мерки и рискове по осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд обхващат дейностите по строителството и непосредствено преди 

него, но не обхващат проектирането и авторския надзор.  
 За всяка една мярка участникът не е посочил експертен персонал (отговорен 

съответно за проектирането, авторския надзор и строителството), които ще имат отношение по 

прилагането на мерките. 
 

 Съдържанието на Т .7. ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО - ГРАФИК НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ не отговаря на минималните условия на Възложителя към съдържанието на 

този елемент, а именно: 
 Предложеният от участника график не съдържа критичен път, който да обхваща 

проектиране, авторски надзор и строителство 
 

 Съдържанието на Т. 10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА е непълно и не 

съдържа минималният експертен персонал, имащ отношение към изпълнението, каквото е 

задължителното указание към съдържанието на тази точка.  
 В разработената организация на персонала за изпълнение на строителството не са 

включени всички експерти – липсват Експерт № 8 – Ръководител проект и Експерт № 12 – 

Отговорник по опазване на околната среда. Същите са задължителни и са част не само не само 

от методиката за оценка на офертите, но и от цялостния подход, организация и начин на 

изпълнение на поръчката, предвидени от участника в техническото му предложение. 
 

В допълнение, следва да се отбележи, че в началото на своето предложение, извън 

задължително изискуемите елементи по точки, участникът е направил предложение за 

гаранционни срокове на изпълненото строителство, като е посочил предлаган гаранционен срок 

за основен ремонт на път – 1 (една) година. Това предложение само по себе си представлява 

достатъчно основание за отстраняване на офертата на участника. От една страна, предложеният 

срок не съответства на регламентираното в чл. 36, ал. (1), т. 1 от Приложение № 8 – Проект на 

договор, неразделна част от документацията за участие в процедурата, съответно от 

предварително обявените условия от Възложителя, а именно: „Гаранционният срок за 

договорените СМР  в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е, както следва: 

за реконструираната улична инфраструктура – 2 (две) години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от 

Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти.“ От друга страна, предложеният гаранционен срок, освен че 

е за път, а не за улици, противоречи и на приложимия нормативен документ - Наредба № 2 от 

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. Съгласно чл. 20, ал. 2 гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и 

изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от 

минималните срокове, посочени в Наредбата. Съгласно документацията за обществената 
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поръчка и техническата спецификация Възложителят изрично е задал, че се предвижда 

реконструкция на цитираните улици, а не основен ремонт, които имат различни легални 

дефиниции и обхващат различни дейности. Без съмнение е, че дейностите от предмета на 

поръчката попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 

2 от 31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 
 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и в 

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани 

от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията при 

необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази възможност не 

може да се използва за промяна на техническото предложение и това би довело до нарушаване 

забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на 

участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на 

Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително представяне на ново техническо 

предложение, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за 

промяна на техническото предложение. Представеното техническо предложение на участника 

не отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на процедурите по 

ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към тях.  В този смисъл е 

Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-944/20.08.2014 г. и Решение  

на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 г.  

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 25/24.01.2019 

г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и документацията за 

възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него 

условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка са станали 

задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане 

на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на Възложителя и да ги 

прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „комисията 

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря“. Цитираните правни 

норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” и т. 5 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката и на условията за представяне на офертата. В 

този смисъл така представената от участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла 

на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 
 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „ДИЕЛ 

ТРЕЙД“ ООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  
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2. Участник „НАР“ ООД 

 

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

към указанията, изискванията и задължителните елементи, отразени в Приложение № 3 – 

Техническо предложение от документацията за участие и определени като такива от 

Възложителя, при което се констатира следното:  

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следното: 

 

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката (при отчитане, че към настоящата 

точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът 

следва да разработи предложение за изпълнение на поръчката, обхващащо следните групи и 

дейностите към тях: проектирането, авторския надзор и строителството при спазване и отразяване 

на принципа на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните 

етапи, като всяко едно ниво е съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, 

предмет на поръчката и отразява жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, също така 

да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: етапи на 

жизненият цикъл, които да образуват и отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да 

обхваща и подчинява съответната категоризация на главни етапи, като съответните категории на 

главните етапи подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на 

под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на 

контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете 

(категоризацията е съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; 

завършване). За всеки от задължителните елементи следва да е посочен експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

който участва в изпълнението му.)). 

Предложението на участника  в тази част съдържа следното: 

2.1.1. Организация и изпълнение на проектантската задача – участникът е предвидил 

следните етапи на инвестиционното проектиране: 

 Етап 1 – Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набиране на изходни 

данни – в рамките на този етап са идентифицирани следните дейности: Дейност 1 – 

Мобилизиране на екипа и Дейност 2 – Проучвателни работи за набиране на изходни данни. За 

двете дейности са описани очакваните резултати и начините за постигането им, като отговорен 

за контрола по изпълнението им ще е ръководителят на проектантския екип. 

 Етап 2 – Технически инвестиционен проект – включва:  

 Дейност 3 – изработване на инвестиционен проект. В тази дейност са 

предвидени две стъпки: съставяне на титулен списък на обекта и изготвяне на задание за 

проектиране по всички части на проекта. Тази дейност съдържа следните поддейности: 

Поддейност 3.1. – Изготвяне на проект по част „Водоснабдяване“; Поддейност 3.2. – Изготвяне 

на проект по част „Пътна“; Поддейност 3.3. – Изготвяне на проект по част „Геодезия“ – 

трасировъчен план и вертикална планировка; Поддейност 3.4. – Изготвяне на проект по част 

„Пожарна безопасност“; Поддейност 3.5. – Изготвяне на проект по част „План за безопасност и 

здраве“; Поддейност 3.6. – Изготвяне на проект по част „Постоянна и временна организация на 

движението“; Поддейност 3.7. – Изготвяне на проект по част „План за управление на 

строителните отпадъци“. Посочени са експертите, отговорни за изпълнението на всяка 

поддейност, очакваните резултати от дейността и начините за постигането им. 

 Дейност 4 – съгласуване на инвестиционния проект – предвидено е 

подпомагане на Възложителя по съгласуване на проектните части с компетентните ведомства и 

администрации 

 Дейност 5 – одобрение на инвестиционния проект от Строителния надзор 

 Етап 3 – Авторски надзор по време на строителството 

Представена е организационна структура на екипа за изпълнение на проектантската задача 

и задълженията на основните експерти. За трите етапа и петте дейности в табличен вид са 



33 

 

 

посочени включените в изпълнението им експерти и мястото на изпълнението, описани са 

задълженията и отговорностите на главния проектант и на проектантите по съответните части. 

2.1.2. Организация и изпълнение на строителството – изпълнението е разделено 

условно на следните етапи: 

 Първи етап  - подготовка на площадката 

 Втори етап – изпълнение на СМР. Реконструкцията на водопроводната мрежа 

включва следните подетапи на изпълнение: 

 Първи технологичен подетап – временна организация за движение на МПС и 

хора и констатиране точното местоположение на други елементи на техническата 

инфраструктура 

 Втори технологичен подетап – подготвителни работи за изпълнение на 

изкопите; 

 Трети технологичен подетап – подготвяне на дъното за полагане на тръбите;  

 Четвърти технологичен подетап – транспорт, спускане, полагане и свързване 

на водопроводните тръби, монтаж на връзки и арматури; 

 Пети технологичен подетап – изпробване на плътността на новоположените 

тръбопроводи; 

 Шести технологичен подетап – направа на прилежащи съоръжения, 

включване на новоизградения участък със съществуващата водопроводна мрежа и направа на 

връзки със съседните клонове; 

 Седми технологичен подетап – обратен насип, полагане на сигнална лента; 

 Осми технологичен подетап - дезинфекция на новоположените тръбопроводи; 

 Девети технологичен подетап – възстановяване на финишната настилка; 

довършителни работи 

 Трети етап – въвеждане на строежа в експлоатация – посочено е подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, респ. Приложение 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 (Образец 15) по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството 

 

2.2. Управление на рисковете (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи Програма за Управление на рисковете, която да обхваща групите проектиране, авторски 

надзор и строителство, така и да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

наименования, а именно: дефиниране на рискове, като същите следва да обхващат времеви, финансови, 

технически и други рискове, категоризация на рисковете на времеви, финансови, технически и други, 

така и за всеки риск да се дефинират предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране, 

аспекти на проява, отражение за всяка една дейност от предмета на поръчката, също така да се 

отрази числовата оценка на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, така и 

начина на образуване на съответните числови оценки.) 

Участникът е разработил тази точка, като подробно е описал процеса по управление на 

риска; целите и използваните похвати, включените в процеса идентифициране, анализиране, 

наблюдение и контрол на рисковете; представена е матрица за категоризиране на разгледаните в 

предложението му рискове; представена е числова оценка на вероятността от настъпване на 

същите. Разгледани са следните рискове: 

 Времеви рискове - Закъснение началото на започване на работите, свързани с 

изпълнението на проекта и тяхното отражение върху целият процес - проектиране, изпълнение 

и авторски надзор (включва следните рискове - риск от закъснение при подписване на договора 

за  изпълнение; риск от забава на проектирането вследствие от ненавременно водене на 

кореспонденция между изпълнител и Възложител; риск от забава на проектирането 

вследствие от възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя; риск от липса на 

координация между отделните екипи в рамките на проекта; риск от закъснение при 

проектирането поради пропуски в проектното задание; риск от забава при откриване на 

строителната площадка; риск от пропуски и липса на съгласувателни и разрешителни 

документи; риск от промени в инвестиционния проект; риск от забава в приключване на 

работите в подготвителния етап);  Изоставане от графика при текущото изпълнение на 
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дейностите, възможни аспекти на проявление (включва следните рискове - риск от забава на 

строителството, респективно авторски надзор вследствие от продължителни 

неблагоприятни климатични условия и природни катаклизми - наводнение, застудяване, ураган 

и др.; риск от забава на строителството, респективно авторски надзор вследствие от 

повреда на изпълнени СМР, материали и техника от застудяване, заледяване, валежи, вятър и 

др.; риск от забава на строителството, респективно авторски надзор вследствие от 

временно спиране на обекта от контролни органи (РИОКОЗ, пожарна и др.); риск от забава 

на строителството, респективно авторски надзор вследствие прекъсване на СМР, поради 

масови обществени прояви (стачки, празници, мероприятия и др.); риск от забава на 

строителството, респективно авторски надзор вследствие прекъсване на СМР, поради 

стачка при недоволство на работещите; риск от забава на строителството, респективно 

авторски надзор, поради възникване на непредвидени СМР и изчакване на одобрението им от 

Възложителя и/или финансиращия орган; риск от забава на строителството, поради 

отсъствие на значителна част от персонала, вследствие болест при официално обявени 

вирусни епидемии; риск от забава на строителството, поради напускане на един или повече 

ключови експерти или членове на изпълнителския персонал (смяна на работното място, 

пенсиониране, уволнение и др.); риск от забава на строителството, поради нарушен ритъм на 

доставките на материали (доставка на некачествени материали, замяната на предвидени 

материали с по-качествени/по-изгодни, неспазен срок за производство/доставка, смяна на 

доставчик, рязко повишаване на цени на основни материали и др.); Закъснение за окончателно 

приключване и предаване на обекта, възможни аспекти на проявление (включва следните 

рискове - риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта, поради 

обосновано решение на Възложителя за внасяне на промени в инвестиционния проект; риск от 

закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта, поради обосновано решение 

на Възложителя за отмяна или корекция на част от вече изпълнени или текущи СМР; риск от 

финансови проблеми от страна на Възложителя; риск от забава приключване на 

строителството вследствие от непредвидени финансови загуби на изпълнителя, което може 

да доведе до затруднения в осъществяването на текущата дейност;  риск от забава 

приключване на строителството вследствие от загубване на оригинални строителни 

документи;  риск от забава приключване на строителството вследствие от забавяне на 

приемането на обекта от страна на Възложителя)  

 Технически рискове - Трудности с използваната от изпълнителя техника, възможни 

аспекти на проявление (включва следните рискове - риск вследствие от пътнотранспортно 

произшествие настъпило с транспортна техника при доставка на материали за обекта; риск 

от забава на строителството, респективно авторски надзор вследствие от прекъсване на 

движението по пътищата и затрудняване доставката на материали; риск от забава на 

строителството вследствие от преместване на депа и кариери в по-отдалечени зони от 

първоначалните; риск от забава на строителството вследствие от повреда на техника;  риск 

от забава на строителството вследствие от отнемане на взети на лизинг машини, поради 

невнасяне на лизинговите вноски; риск от причиняване на умишлена вреда върху 

механизацията; риск от разлив на горива, масла);  Трудности с атмосферни влияния и 

неподходящи метеорологични условия, възможни аспекти на проявление (включва следните 

рискове - риск от забава на строителството, респективно авторски надзор поради 

изключително ниски температури;  риск от забава на строителството поради изключително 

високи температури; риск от неблагоприятно атмосферното влияние – гъста и трайна 

мъгла; риск от неблагоприятно атмосферното влияние – интензивен и продължителен валеж 

(дъжд/сняг/градушка); риск от неблагоприятно атмосферното влияние – силен и 

продължителен вятър) 

 Други рискове - Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от 

страна на други участници в строителния процес, възможни аспекти на проявление (включва 

следните рискове - риск за проекта вследствие на възникнали непредвидени пречки, 

незабелязани преди сключване на договора за изпълнение от участващите в строителния 

процес; риск за проекта вследствие на спиране изпълнението на СМР, поради грешно 

изпълнени дейности, вследствие на изпълнение на задължителни предписания от Строителния 
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надзор; риск за проекта вследствие от предоставяне на неточни данни на изпълнителя от 

друг участник в строителството;  риск за проекта вследствие от липса на екипност в 

кадровия състав на изпълнителя; риск за проекта вследствие от ненавременно водене на 

кореспонденция между Изпълнителя и Възложителя; риск за проекта вследствие от 

възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя); Риск от неизпълнение на договорни 

задължения, възможни аспекти на проявление (включва следните рискове - риск за проекта 

вследствие от забавяне при вземането на решения по техническото изпълнение на проекта; 

риск за проекта вследствие на забавяне от страна на Възложителя на верифицирането на 

разходите по проекта; риск за проекта поради липса на информация от страна на 

Възложителя;  риск за проекта вследствие на липса на координация в действията на 

Изпълнителя, Възложителя и проектанта;  риск за проекта вследствие от неявяване на 

представител на Възложителя за оформяне на строителните документи; риск за проекта 

вследствие от неявяване на представител на Проектантите за осъществяването на авторски 

надзор; риск за проекта вследствие от закъснение на строителния надзор да приеме 

изпълнените видове СМР;  риск за проекта вследствие неявяване на представител на 

заинтересована страна при насрочени срещи);   Риск, свързан с трудности при изпълнението на 

дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна 

на местното население, възможни аспекти на проявление (включва следните рискове - риск от 

възникване на трудности при изпълнението на проекта вследствие на масови обществени 

прояви (стачки, празници и др.); риск от възникване на трудности при изпълнението на 

проекта вследствие на забава за сключване на договора, заради постъпила жалба; риск от 

възникване на трудности при изпълнението на проекта вследствие от умишлено нанесени 

щети от трети лица на вече изпълнени СМР;  риск от възникване на трудности при 

изпълнението на проекта вследствие от причиняване на умишлена вреда върху механизацията)  

 

За всяка една група рискове и за всеки един разгледан риск са посочени:  

 възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска; 

 степен на въздействие върху изпълнението на договора; 

 дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; 
 дейности/мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска; 
 отговорни лица 

 

2.3. Технология на изпълнение (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи технология на изпълнението, обхващаща проектирането, авторския надзор и 

строителството, която като минимум да обхваща: технологичната последователност на изпълнение 

на всички дейности, предмет на поръчката и технология и начин на изпълнение за всяка една дейност, 

предмет на поръчката, като за същата да е посочено експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), който ще реализира 

съответната дейност.) 

Относно технологията за изпълнение на проектантската задача, участникът е направил 

препратка към т. 1.1. от предложението си (Предложение за изпълнение на поръчката). За 

технологичната последователност на изпълняваните дейности е направил препратка към 

разработения от него подробен линеен график. 

Технологията на изпълнение на СМР, разработена в тази точка, включва следните 

дейности: временна организация на движение; транспортиране, товарене, разтоварване и 

преместване на тръбите; трасиране; изрязване на асфалтова настилка; изкопи в земни почви; 

ръчен изкоп в земни/скални почви; укрепителни работи (при необходимост); изграждане на 

съоръжения по водопроводите; полагане на тръбите; изпитвания; засипване на изкопа; арматури 

по водопроводната мрежа; възстановяване на настилки; приемане на изпълнените работи; 

екзекутивна документация.  
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2.4. Мерки по управление на качеството (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи и посочи съответните мерки и рискове по управление на качеството, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките.) 

Предложението на участника в тази точка съдържа следните мерки по управление на 

качеството: 

2.4.1. При изпълнение на проектантската задача – преглед и одобряване на процесите; 

идентификация и проследимост; предпазване – архивиране на проектите; контрол на 

дейностите по проектиране. Отговорен за прилагане на мерките ще е ръководителят на 

проектантския екип – проектантът по част „Водоснабдяване“. 

2.4.2. При изпълнение на строителството – контрол при изпълнение на доставката на 

материали (предварителен контрол, контрол при производителя, контрол при доставка франко – 

склад на Изпълнителя); контрол при монтаж, изпитвания и проби (земни работи, полагане на 

тръби, последващи работи). Отговорен по прилагането на мерките ще е отговорникът по 

качеството. 

 

2.5. Мерки по опазване на околната среда (при отчитане, че към настоящата точка 

има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва 

да разработи и посочи съответните мерки и рискове по опазване на околната среда, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките) 

Участникът е описал принципите на внедрената и сертифицирана политика по управление 

на околната среда, която се прилага в неговата организация и процедурите по мониторинг, 

контрол, идентифициране и оценка на аспектите на околната среда и др. 

 Сфери на негативно влияние (рискови сфери) и мерки за намаляване на негативното 

влияние – в табличен вид са представени следните рискови сфери и приложимите за тях 

мероприятия за намаляване на негативното влияние – емисии на вредни газове; прах; шум; 

растителност; строителни отпадъци; битови отпадъци; замърсяване с опасни вещества; 

вибрации; отделяне на неприятни миризми 

 Мерки за опазване на околната среда и тяхното прилагане – в табличен вид са 

представено описание на идентифицираните от участника мерки, периодът на изпълнение, 

отговорните лица и резултатът от прилагането на мерките, които са групирани в следните 

групи: превантивни природозащитни мерки; заграждане на строителната площадка; 

инструктажи;  почистване; шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества; мерки за 

опазване на въздуха чрез ефективно използване на наличната механизация; ограничаване на 

въздействието върху растителността, попадаща в обхвата на строителната площадка; 

депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа; оползотворяване на 

строителните отпадъци; измиване на превозните средства преди напускане на строителната 

площадка; мерки за опазване на околната среда от замърсяване с битови отпадъци.  

 

2.6. Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (при 

отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този 

елемент, а именно: Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, обхващащи проектирането, авторския 

надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една дейност, предмет на поръчката, 

как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата 

проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект 
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и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство 

при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) 

Изброени са местата със специфични рискове на строителната площадка; машините и 

инсталациите, подлежащи на контрол; списък на индивидуалните предпазни средства. 

Представени са мерки за безопасност за следните дейности: 

 Безопасност при земни работи – посочени са: правата и задълженията на 

техническия ръководител на обекта; изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; 

лични предпазни средства; случаите на принудително и аварийно преустановяване на работата;  

 Безопасност при полагане на тръби  

 Пожарна безопасност 

 Мероприятия за осигуряване на безопасно движение по време на изпълнение на 

строително – монтажните работи 

 

2.7. Планиране на изпълнението – график на изпълнение (при отчитане, че към 

настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а 

именно: Участникът следва да изготви график обхващащ проектирането, авторския надзор и 

строителството, който да е съставен от две части лява част в таблична форма (с минимално 

съдържание структурна номерация; наименование на дейностите; времетраене в календарни дни, 

индикативни дати за начало и край и числова изразена последователност, отнасящи се за за всяка една 

дейност, под-дейност и метод) и дясна част в графичен вид (гант диаграма в календарни дни). Също 

така следва Графика да е в строго съответствие с Предложение за изпълнение на поръчката, като 

обхваща всички задължителни елементи изисквани в него. В Графика следва да е отразен експертен 

персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) за всяка една дейност, под-

дейност и метод, така и в графичната част да са отразени и посочени критичните пътища, 

съответно за проектиране, авторски надзор и строителство и съответните ключови дати и дни, към 

тях. В графика да е отразена индикативната дата за начало на изпълнение на Договора) 

Представен е линеен график на изпълнението, съставен от две части. Лявата част е в 

таблична форма и съдържа следните колони: „ID“; „Структурна номерация“; „Наименование на 

дейностите“; „Времетраене“; „Начало“; „Край“; „Последователност на започване“ и „Експертен 

персонал“. Дясната част е в графичен вид под формата на Гант диаграма в календарни дни. 

Графикът обхваща проектирането, авторския надзор и строителството. Проектирането включва: 

1. Запознаване със съществуващото положение, събиране на данни и изготвяне на проекти и 2. 

Съгласуване на проектите. Авторският надзор включва осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството. Изпълнението на строително – монтажните работи включва: 1. 

Подготвителни дейности (откриване на строителната площадка и мобилизация) и 2. Като 

отделни обекти са разгледани улиците, предмет на поръчката, а като подобекти на всеки обект 

са: реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция на уличната мрежа. Всеки 

подобект включва предвидените според участника видове СМР. Последната дейност е 

предаване на обекта, включваща почистване и предаване на обекта с актове и протоколи по 

Наредба № 3/2003 г. В графичната част са отразени и посочени критичните пътища, съответно 

за проектиране, авторски надзор и строителство, със съответните дни към тях.  

 

2.8. 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 и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към 

съдържанието на този елемент, а именно: Участниците посочват длъжностите, лицата и 

професионална компетентност.).  

В табличен вид са посочени следните експерти: 
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2.8.1. Физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност 

за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване 

на авторски надзор. 

 ЕКСПЕРТ № 1 – по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ - инж. Василка Иванова 

Видолова; образование и професионална квалификация – магистър специалност 

„Водоснабдяване и канализация“, диплома серия ВДФС-95-УАСГ № 000067/1998 г. от 

Университет по архитектура, строителство и геодезия; Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност в КИИП с рег. № 07269 по части водоснабдителни и канализационни 

инсталации на сгради и съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура, конструктивна на ВиК системи, технологична на 

пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води, третиране и 

управление на отпадъци, технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и 

пожарогасителна пяна и по част „Пожарна безопасност“, валидни за 2019 г.; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „ВиК“ в 

проектантски екип при изпълнението на: 

 „Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица 

№ 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, общ. Божурище, 

Софийска област" – дължина на проектирания водопровод 463,00 м.; 

 обект : “Улици в кв. Левски – зона Г: ул. 573 от О.Т. 94 до О.Т. 123 - улица северно 

от църквата, ул. 574 от О.Т. 122а до О.Т. 122д - улица западно от църквата, улица от О.Т. 121 

до О.Т. 118 - улица свързваща ул. 573 и ул. Поручик Г. Кюмюрджиев, м. ж.к. Левски Г, район 

Подуяне“ – дължина на проектирания водопровод 680,00 м.  

  „Работен проект по всички части за изграждане на подлез за кв. „Грамада” в гр. 

Благоевград“ – дължина на проектирания водопровд 153, 40 м.  

 „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция 

„Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”, обособена 

позиция № 2  - области Плевен, Ловеч и Враца: 1. Технически проект на Път ІІІ-306 „Червен бряг 

– Чомаковци”, участък от км 9+715 до км 19+207; 2. Технически проект на Път ІІІ-1002 „Враца 

- пещера „Леденика”, участък от км 0+200 до км 17+608; 3. Технически проект на Път ІІ-35 

„Плевен - Ловеч - Троян – Кърнаре”, участък от км 37+393 до км 46+105 – обща дължина на 

обектите 35 612 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 2 – по част „ПЪТНА“ - инж. Валери Иванов Пенев; образование и 

професионална квалификация – магистър „Транспортно строителство“ – специалност „Пътно 

строителство“; диплома серия УАСГ-2009 № 025167/2009 г. от Университет по архитектура, 

строителство и геодезия; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

регистрационен номер № 13882 по части транспортно строителство и транспортни съоръжения, 

конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението; по част 

“Пожарна безопасност”, валидни за 2019 г.; Сертификат No14774/16.03.2015 г. за завършен курс 

на обучение за приложение на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали; Координатор по безопасност и здраве в строителството, 

удостоверение № 02859-44/ 21.06.2018 г. от  СКЦ с валидност до 20.06.2020 г.  професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част "Пътна" в 

проектантски екип при изпълнението на: 

 „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция 

„Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”, обособена 

позиция № 2  - области Плевен, Ловеч и Враца: 1. Технически проект на Път ІІІ-306 „Червен бряг 

– Чомаковци”, участък от км 9+715 до км 19+207; 2. Технически проект на Път ІІІ-1002 „Враца 

- пещера „Леденика”, участък от км 0+200 до км 17+608; 3. Технически проект на Път ІІ-35 

„Плевен - Ловеч - Троян – Кърнаре”, участък от км 37+393 до км 46+105 – обща дължина на 

обектите 35 612 м. 
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 ЕКСПЕРТ № 3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“ - инж. Калина Валериева Христова; 

образование и професионална квалификация - магистър, Инженер - Геодезист, специалност 

"Геодезия", диплома серия УАСГ-2013 № 161403/ 2013 г. от Университет по архитектура, 

строителство и геодезия; Пълна проектантска правоспособност No42955 по части Геодезия, 

приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за 

регулация, валидна за 2019 г., регистриран член на КИИП; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „Геодезия“ 

(включително извършване на полско – измервателни работи) в проектантски екип при 

изпълнението на: 

 "Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект във фаза 

„Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: 

„Ремонт на улица „Детелина“ от о.т.2281–о.т.1169, гр. Раднево"  - дължина на проектирана 

улица 217,00 м. 

 "Инвестиционен проект във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски 

надзор по време на строителството на обект: „Ремонт на улица „Георги Попов“ от 

о.т.1602–о.т.1603 и от о.т.1622-о.т.1629,, гр. Раднево“ – дължина на проектираната улица 

235,00 м. 
 “Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-

1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – 

Монтана”; Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до км 61+750  - 

дължина на проектирания участък 22 270 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - инж. Валери Иванов 

Пенев; образование и професионална квалификация – магистър „Транспортно строителство“ – 

специалност „Пътно строителство“; диплома серия УАСГ-2009 № 025167/2009 г. от 

Университет по архитектура, строителство и геодезия; Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност регистрационен номер № 13882 по части транспортно строителство и 

транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и 

безопасност на движението; по част “Пожарна безопасност”, валидни за 2019 г.; Сертификат 

No14774/16.03.2015 г. за завършен курс на обучение за приложение на Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Координатор по 

безопасност и здраве в строителството, удостоверение № 02859-44/ 21.06.2018 г. от  СКЦ с 

валидност до 20.06.2020 г.  професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

Участие като проектант по част "Пожарна безопасност" в проектантски екип при изпълнението 

на: 

 „Инженеринг (проектиране и строителство) на четири броя надлези, 

включително кръгово кръстовище “Трапезица“ СТРОЕЖ: “Реконструкция на 

съществуващо кръстовище „Трапезица“ (пресичане на ул. “Струга” - “Тодор Александров” 

/път І-9, Е-87/ с ул. “Одрин”) с обекти: 1. Проектиране и реконструкция на кръгово 

кръстовище “Трапезица” c нова организация на движение при о.т. 243-244-245-246-247-248 по 

плана на ж.к. “Братя Миладинови” и Промишлена зона “Север”, гр. Бургас; 2. Проектиране и 

строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 - Свързани пешеходни надлези, осигуряващи 

пресичане на ниво на бул. “Тодор Александров“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с 

Индустриална зона/ и ул. “Струга“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с Индустриална 

зона/; 3. “Проектиране и строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище 

при бул. "Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков", както следва: - Пешеходен надлез 3, 

осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Стефан Стамболов“ и свързващ ж.к. "Изгрев" с ж.к. 

"Славейков" - Пешеходен надлез 4, осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Никола Петков“ и 

свързващ ж.к. "Зорница" с ж.к. "Изгрев" – дължина на проектираните обекти 1 000 м. 

 “Път ІІ-35 „Плевен - Ловеч - Троян – Кърнаре”, участък от км 37+393 до км 

46+105” – дължина на проектирания участък 8 712 м. 
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 ЕКСПЕРТ № 5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ“ - инж. Валери Иванов Пенев; образование и професионална квалификация – 

магистър „Транспортно строителство“ – специалност „Пътно строителство“; диплома серия 

УАСГ-2009 № 025167/2009 г. от Университет по архитектура, строителство и геодезия; 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност регистрационен номер № 13882 по 

части транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни 

съоръжения, организация и безопасност на движението; по част “Пожарна безопасност”, 

валидни за 2019 г.; Сертификат No14774/16.03.2015 г. за завършен курс на обучение за 

приложение на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; Координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение 

№ 02859-44/21.06.2018 г. от СКЦ с валидност до 20.06.2020 г.; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част "ПУСО" в 

проектантски екип при изпълнението на: 

 “Изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция и 

рехабилитация на Път НКV 2080 /III-809, Любимец-Изворово /Йерусалимово - НКV 1219/, 

приблизителна дължина на участъка 6.22 км и Път НКV 1219 /Коларово – гр.Об. (Харманли – 

Любимец) – Оряхово – Васково/“ - дължина на участъка 5 430 м.  

 

 ЕКСПЕРТ № 6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ - инж. Валери 

Иванов Пенев; образование и професионална квалификация – магистър „Транспортно 

строителство“ – специалност „Пътно строителство“; диплома серия УАСГ-2009 № 025167/2009 

г. от Университет по архитектура, строителство и геодезия; Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност регистрационен номер № 13882 по части транспортно 

строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, 

организация и безопасност на движението; по част “Пожарна безопасност”, валидни за 2019 г.; 

Сертификат No14774/16.03.2015 г. за завършен курс на обучение за приложение на Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; 

Координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение № 02859-44/ 21.06.2018 г. 

от СКЦ с валидност до 20.06.2020 г.; професионална компетентност/специфичен професионален 

опит: Участие като проектант по част "ПБЗ" в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция 

„Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”, обособена 

позиция № 2  - области Плевен, Ловеч и Враца: 1. Технически проект на Път ІІІ-306 „Червен бряг 

– Чомаковци”, участък от км 9+715 до км 19+207; 2. Технически проект на Път ІІІ-1002 „Враца 

- пещера „Леденика”, участък от км 0+200 до км 17+608; 3. Технически проект на Път ІІ-35 

„Плевен - Ловеч - Троян – Кърнаре”, участък от км 37+393 до км 46+105 – обща дължина на 

обектите 35 612 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО“ - инж. Валери Иванов Пенев; образование и професионална квалификация – 

магистър „Транспортно строителство“ – специалност „Пътно строителство“; диплома серия 

УАСГ-2009 № 025167/2009 г. от Университет по архитектура, строителство и геодезия; 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност регистрационен номер № 13882 по 

части транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни 

съоръжения, организация и безопасност на движението; по част “Пожарна безопасност”, 

валидни за 2019 г.; Сертификат No14774/16.03.2015 г. за завършен курс на обучение за 

приложение на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; Координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение 

№ 02859-44/ 21.06.2018 г. от СКЦ с валидност до 20.06.2020 г.; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част "Постоянна и 

временна организация на движението" в проектантски екип при изпълнението на: 
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 „Инженеринг (проектиране и строителство) на четири броя надлези, 

включително кръгово кръстовище “Трапезица“ СТРОЕЖ: “Реконструкция на 

съществуващо кръстовище „Трапезица“ (пресичане на ул. “Струга” - “Тодор Александров” 

/път І-9, Е-87/ с ул. “Одрин”) с обекти: 1. Проектиране и реконструкция на кръгово 

кръстовище “Трапезица” c нова организация на движение при о.т. 243-244-245-246-247-248 по 

плана на ж.к. “Братя Миладинови” и Промишлена зона “Север”, гр. Бургас; 2. Проектиране и 

строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 - Свързани пешеходни надлези, осигуряващи 

пресичане на ниво на бул. “Тодор Александров“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с 

Индустриална зона/ и ул. “Струга“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с Индустриална 

зона/; 3. “Проектиране и строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище 

при бул. "Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков", както следва: - Пешеходен надлез 3, 

осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Стефан Стамболов“ и свързващ ж.к. "Изгрев" с ж.к. 

"Славейков" - Пешеходен надлез 4, осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Никола Петков“ и 

свързващ ж.к. "Зорница" с ж.к. "Изгрев" – дължина на проектираните обекти 1 000 м. 

 „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които 

Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”; 

обособена позиция № 2 - области Плевен, Ловеч и Враца; Технически проект за основен ремонт 

на Път ІІІ-1002 „Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+200 до км 17+608 - дължина на 

обекта 17 408 м. 

 

2.8.2. Технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

на строителството. 

 ЕКСПЕРТ № 8 – Ръководител на проект - инж. Румен Кръстев Черешев; 

образование и професионална квалификация – Магистър специалност Водоснабдяване и 

канализация; диплома № АБ 006429/04.05.1979 г. от Университет по архитектура, строителство 

и геодезия; професионална компетентност/специфичен професионален опит (обекти, за които 

няма посочена дължина, не са отбелязани в този протокол): 

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІІI –ти етап Община Момчилград – ІІI –ти етап; 

Подобект: „Тласкател 3 от ПС ІІІ-ти подем „Звездел 2” до съществуващ Н.Водоем V=500 м3 

Звездел” - дължина на водопроводната мрежа - 2 563,29 м. 

 „Благоустрояване на кв.21 – улици, ВиК и осветление в гр.Момчилград , първи 

етап: ВиК мрежа“ -  дължина на водопроводната мрежа - 1 255,19 м.  

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІI – ри етап“ - дължина на водопроводната мрежа - 

21 091,58 м.  
 „Рехабилитация на общински път KRZ1107/III-867, Фотиново-Кирково/-Завоя-

Дружинци-Долно Къпиново-Горно Къпиново от км. 0+000 до 0+750 и от км. 2+500 до км. 6+700 

с дължина 4900 м. от разклон с.Кирково-с.Завоя-с-Дружинци до разклон за с.Чакаларово – 

Община Кирково” – дължина 4 900 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 9 – Технически ръководител – инж. Веселин Виденов Апушев - 

образование и професионална квалификация: магистър „Транспортно строителство“ – 

специалност „Пътно строителство“; диплома № 249139/01.04.2015 г. от ВТУ „Тодор 

Каблешков“, гр.София; професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІІI –ти етап Община Момчилград – ІІI –ти етап; 

Подобект: „Тласкател 3 от ПС ІІІ-ти подем „Звездел 2” до съществуващ Н.Водоем V=500 м3 

Звездел” - дължина на водопроводната мрежа - 2 563,29 м. 

 „Благоустрояване на кв.21 – улици, ВиК и осветление в гр.Момчилград , първи 

етап: ВиК мрежа“ -  дължина на водопроводната мрежа - 1 255,19 м.  

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІI – ри етап“ - дължина на водопроводната мрежа - 
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21 091,58 м.  
 „Рехабилитация на общински път KRZ1107/III-867, Фотиново-Кирково/-Завоя-

Дружинци-Долно Къпиново-Горно Къпиново от км. 0+000 до 0+750 и от км. 2+500 до км. 6+700 

с дължина 4900 м. от разклон с.Кирково-с.Завоя-с-Дружинци до разклон за с.Чакаларово – 

Община Кирково” – дължина 4 900 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 10 – Координатор по безопасност и здраве – инж. Нурхан Лютви 

Али - образование и професионална квалификация: магистър „Транспортно строителство“ – 

специалност „Пътно строителство“; диплома № 245137/16.09.2014 г. от ВТУ „Тодор 

Каблешков“, гр. София; Сертификат за завършен курс по Координатор по безопасност и здраве 

за етап изпълнение на строежа от 2019 г.; професионална компетентност/специфичен 

професионален опит: 

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІІI –ти етап Община Момчилград – ІІI –ти етап; 

Подобект: „Тласкател 3от ПС ІІІ-ти подем „Звездел 2” до съществуващ Н.Водоем V=500 м3 

Звездел” - дължина на водопроводната мрежа - 2 563,29 м. 

 „Благоустрояване на кв.21 – улици, ВиК и осветление в гр.Момчилград , първи 

етап: ВиК мрежа“ -  дължина на водопроводната мрежа - 1 255,19 м.  

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІI – ри етап“ - дължина на водопроводната мрежа - 

21 091,58 м.  
 „Рехабилитация на общински път KRZ1107/III-867, Фотиново-Кирково/-Завоя-

Дружинци-Долно Къпиново-Горно Къпиново от км. 0+000 до 0+750 и от км. 2+500 до км. 6+700 

с дължина 4900 м. от разклон с.Кирково-с.Завоя-с-Дружинци до разклон за с.Чакаларово – 

Община Кирково” – дължина 4 900 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 11 – Отговорник по качеството – Хикмет Яшар Юмер - образование 

и професионална квалификация: Строителен техник /Средно – специално; диплома № 0008891 

/27.07.1996 г. от Техникум по строителство „Хр.Смирненски” гр. Кърджали; Сертификат от 

2019 г. – „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”; 

професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІІI –ти етап Община Момчилград – ІІI –ти етап; 

Подобект: „Тласкател 3 от ПС ІІІ-ти подем „Звездел 2” до съществуващ Н.Водоем V=500 м3 

Звездел” - дължина на водопроводната мрежа - 2 563,29 м. 

 „Благоустрояване на кв.21 – улици, ВиК и осветление в гр.Момчилград , първи 

етап: ВиК мрежа“ -  дължина на водопроводната мрежа - 1 255,19 м.  

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІI – ри етап“ - дължина на водопроводната мрежа - 

21 091,58 м.  
 „Рехабилитация на общински път KRZ1107/III-867, Фотиново-Кирково/-Завоя-

Дружинци-Долно Къпиново-Горно Къпиново от км. 0+000 до 0+750 и от км. 2+500 до км. 6+700 

с дължина 4900 м. от разклон с.Кирково-с.Завоя-с-Дружинци до разклон за с.Чакаларово – 

Община Кирково” – дължина 4 900 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 12 – Отговорник по опазване на околната среда – Ерай Вели Али; 

образование и професионална квалификация: Строителен техник /Средно – специално; диплома 

№ 025319/12.10.1999 г. от Техникум по строителство „Хр.Смирненски” гр. Кърджали; 

Сертификат за преминал курс през 2019 г.  за Вътрешни одитори на системи за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд и системи за управление на околната среда по BS 

OHSAS 18001:2007,  БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 19011:2011.; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: 
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 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІІI –ти етап Община Момчилград – ІІI –ти етап; 

Подобект: „Тласкател 3 от ПС ІІІ-ти подем „Звездел 2” до съществуващ Н.Водоем V=500 м3 

Звездел” - дължина на водопроводната мрежа - 2 563,29 м. 

 „Благоустрояване на кв.21 – улици, ВиК и осветление в гр.Момчилград , първи 

етап: ВиК мрежа“ -  дължина на водопроводната мрежа - 1 255,19 м.  

 Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система 

“Карамфил– Звездел”, Община Момчилград – ІI – ри етап“ - дължина на водопроводната мрежа - 

21 091,58 м.  

 

2.9. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

2.9.1. 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. 

2.9.2. 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. 

2.9.3. 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).  

 

2.10. Организация на персонала (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участниците 

разработват организация на персонала, която обхваща, като минимум експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

които имат отношение по прилагането на мерките) 

 Участникът е предложил генерална схема за комуникационни връзки между 

Изпълнител, Възложител, контролни органи и др., която определя лесна и бърза комуникация 

между отделните участници в процеса на изпълнение. Определени са две нива на 

комуникационни връзки: 

 Външни комуникационни връзки - Комуникация на участниците в проекта с 

държавни/финансови институции по време на целия жизнен цикъл на проекта; Комуникация на 

Възложителя с представителите на Изпълнителя по време на целия цикъл на строителството; 

Комуникация на Консултанта/Строителния надзор с представителите на Изпълнителя през 

целия период на строителството; 

 Комуникационни връзки в екипа на Изпълнителя – Комуникация на Ръководителя 

на екипа и другите участници в изпълнението на поръчката; Комуникация между Ръководителя 

на проектантския екип и проектантите; Комуникация на проектантския екип и другите 
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участници в изпълнението на поръчката; Комуникация на техническия ръководител и другите 

участници в изпълнението на поръчката; Комуникация между експертите на Изпълнителя. 

 Организация на персонала на етап проектиране – структурирана е следната 

принципна схема от етапи при организацията и изпълнението на проектантската задача: 

 Сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти за 

обекта и определяне на конкретните им ангажименти; 

 Организационна схема на екипа от проектанти; 

 Конкретни ангажименти на екипа от проектанти – на Ръководителя на 

проектантския екип и на проектантите по отделните части са представени основните функции, 

характеристиките на изпълняваната работа и отговорностите им. В табличен вид за всеки от 

проектантите са посочени съответните задачи и тяхната ангажираност на етап проектиране и на 

етап изпълнение. 

 Извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната 

документация; 

 Изпълнение на проектирането и комуникация; 

 Съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на 

нередности 

 Организация при осъществяване на авторски надзор на обекта – посочени са 

задълженията на проектантите при осъществяването на авторски надзор и дейностите, които ще 

извършват; представена е схема на взаимообвързаността между отделните дейности 

 Организация на персонала на етап строителство 

 Подготовка за започване СМР на обекта 

 Организация на персонала за започване на СМР 

 Определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части и 

комуникация – за всеки от лицата, ангажирани с изпълнение на строителството, са посочени 

работните задължения и отговорностите, като освен Ръководител проект, Технически 

ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник по качеството и Отговорник по 

опазване на околната среда са включени и отдели на Изпълнителя, ангажирани с проекта, като 

ТО, ПТО, Отчитане и др.; също така и бригадир на съответното звено/бригада и работниците; 

 Представена е организационна схема с взаимовръзки на персонала по изпълнение 

на строителството 

 

Участникът е приложил оптичен носител , в който е записал в цифров вид техническото си 

предложение. 

Деклариран е срок на валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, като участникът се счита обвързан от 

задълженията и условията, поети с офертата му, до изтичане на този срок. Срокът на валидност 

на офертата съответства на посочения от Възложителя минимален срок. 

Декларирано е, че участникът е запознат със съдържанието и клаузите в приложения към 

документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 

проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок. 

Декларирано е, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената 

поръчка, предлагана от участника, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

включително минимална цена на труд. 

 

Констатации на комисията: 

Комисията разгледа изложенията в горните точки в съответствие с техните препратки 

(когато има такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. Комисията извършва проверка единствено за наличието или липсата на 
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задължителните елементи и други поставени изисквания в задължителните указания на 

Възложителя, без да разглежда същите и да се произнася относно тяхната пълнота, 

всеобхватност, качество и други субективни действия и определения. Важно е да се отбележи, 

че Възложителят е дефинирал съдържанието към съответните елементи като изискване, 

отправено към участниците и е техен ангажимент да ги разработят и да укажат кое за тях е 

съответния задължителен елемент. Извън пълномощията на комисията е да ги посочва и 

възприема като такива, ако това не е направено от участника, както и няма право да тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., в случай че не е това, което е посочил и 

записал участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, 

изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника.  

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за съответствие 

със задължителните указания в РАЗДЕЛ I – ПРЕДЛАГАНО КАЧЕСТВО НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, представляващи минимални изискванията към съдържанието и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „НАР“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание: чл. 

107, т. 2, буква „а“ и т. 5 от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията и мотивите, 

изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 Съдържанието на Т. 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

не съответства на задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в 

образеца на техническото предложение.  

 Изложението на участника не е направено по групи дейности, съгласно 

минималните изисквания на Възложителя. 

 Участникът не е направил отразяване на принципа на дървовидната структура, 

показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е 

съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, предмет на поръчката и 

отразява жизнения цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП. 

 В изложението по настоящата точка липсват следните задължителни елементи със 

съответните наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които да образуват и 

отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява съответната 

категоризация на главни етапи, като съответните категории на главните етапи подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани дейности и под-дейности  

 В изложението по настоящата точка липсват общи мерки на контрол, специфични 

методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете, обвързани с етапите на 

жизнения цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП 

 За всеки от задължителните елементи, участникът не е посочил физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, които участват в 

изпълнението му. 

 Предложението на участника в тази точка не обхваща всички дейности от обхвата 

на поръчката, цитирани в Техническата спецификация, като например липсват дейности със 

съответната категоризация по „Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при 

предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация“; „Гаранционно поддържане на 

строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове“.  

 

 Съдържанието на Т. 2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ не съответства на 

задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  

 В изложението си участникът не е дефинирал финансови рискове, каквото изискване 

е поставено в указанията към тази точка.  
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 За разработените рискове липсват задължителни елементи със съответните 

наименования – за всички разгледани рискове липсват предпоставки; мерки за контролиране; 

мерки за управление. 

 Изготвени в табличен вид (чрез матрица за категоризиране на рисковете) са числови 

оценки само на вероятността за настъпване на рисковете; показан е начинът на образуване на 

оценката на риска. За всички рискове липсват отразени числови оценки на рисковете, числови 

оценки на предпоставките и числови оценки на въздействието. Всичко това прави 

предложението на участника непълно в тази му част и неотговарящо на предварително 

обявените условия на Възложителя. 

 

 Съдържанието на Т.3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ е непълно и не 

съдържа разработени технология и начин на изпълнение за всички дейности от предмета на 

поръчката, каквото е задължителното указание към съдържанието на тази точка.  

 Не е разработена технология на изпълнение за някои основни дейности, като 

например:  

- „Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно 

изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща 

се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета 

на договора“; 

-  „Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната 

инфраструктура, предмет  на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона 

за кадастъра и имотния регистър“; 

-  „Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в 

гаранционните срокове“ и др. 

  Липсва и описание на технологията и начина на изпълнение за дейностите по 

реконструкцията на уличната мрежа (нови бордюри, тротоари, вертикална сигнализация, 

маркировка, рехабилитация на уличното платно по цялата ширина и др., съгласно зададеното в 

Техническата спецификация), като тези дейности и тяхната последователност фигурират в 

линейния календарен план.  

 За всяка една дейност, предмет на поръчката, участникът не е посочил експертен 

персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството), който ще реализира съответната дейност. 

 

 Съдържанието на Т. 4. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение. 
  Разработените от участника мерки по управление на качеството не обхващат 

авторския надзор.  
 Не са посочени рискове по управление на качеството, както и посочване за всяка 

една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  

 
 Съдържанието на Т. 5. МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение.  
 Разработените от участника мерки и рискове по опазване на околната среда 

обхващат дейностите по строителството и непосредствено преди него, но не обхващат 

проектирането и авторския надзор, каквото е изискването на Възложителя. 

 
 Съдържанието на Т. 6. МЕРКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И 

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД не съдържа всички изискващи се елементи, съгласно 
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задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  
 Разработените от участника мерки по осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд обхващат дейностите по строителството и непосредствено преди него, но не 

обхващат проектирането и авторския надзор.  
 Не са посочени рискове по осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд, както и посочване за всяка една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  
 За всяка една дейност, предмет на поръчката, участникът не е посочил експертен 

персонал експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на 

мерките.   

 
 Съдържанието на Т. 7. ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО – ГРАФИК НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ не съответства на задължителните указания към тази точка, посочени от 

Възложителя в образеца на техническото предложение.  
 Изготвеният график не съответства на Предложението за изпълнение за 

поръчката, съгласно изискването към тази точка. От една страна, например, в Т.1.Предложение 

за изпълнение на поръчката участникът е разгледал проектирането в три етапа, като първи и 

втори етап подчиняват по няколко дейности, а дейност № 3 във втори етап подчинява седем 

поддейности. Тези елементи липсват в календарния график така, както са описани в 

предложението за изпълнение. От друга страна, в линейния календарен график са включени 

дейности по реконструкция на уличната мрежа, като демонтаж на стари и полагане на нови 

бордюри, тротоари, фрезоване, рехабилитация на уличното платно, вертикална сигнализация, 

маркировка и т.н., каквито дейности липсват разработени и категоризирани в Т.1. Предложение 

за изпълнение на поръчката. Тези несъответствия не само, че не отговарят на задължителното 

указание на Възложителя към тази точка, но и представляват противоречие между отделни 

елементи на техническото предложение.  
 В графика на участника не е отразена индикативната дата за начало на изпълнение 

на Договора, каквото изискване има към неговото съдържание. Комисията прави уточнението, 

че датата е точно определен ден от календара и позволява даден ден да бъде идентифициран. 

Посоченият от участника ден „1“ за начало на изпълнението не позволява този ден да бъде 

точно идентифициран. Същото се отнася и за изискването за посочване на дати за начало и край 

на изпълнението (…“таблична форма (с минимално съдържание структурна номерация; 

наименование на дейностите; времетраене в календарни дни, индикативни дати за начало и 

край…“), както и за посочване на ключови дати („…така и в графичната част да са отразени 

и посочени критичните пътища, съответно за проектиране, авторски надзор и строителство 

и съответните ключови дати и дни….“). За нито един от тези елементи не са посочени дати.  
 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и в 

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани 

от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията при 

необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази възможност не 

може да се използва за промяна на техническото предложение и това би довело до нарушаване 

забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на 

участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на 

Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително представяне на ново техническо 

предложение, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за 
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промяна на техническото предложение. Представеното техническо предложение на участника 

не отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на процедурите по 

ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към тях.  В този смисъл е 

Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-944/20.08.2014 г. и Решение  

на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 г.  

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 25/24.01.2019 

г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и документацията за 

възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него 

условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка са станали 

задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане 

на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на Възложителя и да ги 

прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „комисията 

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря“. Цитираните правни 

норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” и т. 5 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката и на условията за представяне на офертата. В 

този смисъл така представената от участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла 

на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 
 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „НАР“ 

ООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

3. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

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

към указанията, изискванията и задължителните елементи, отразени в Приложение № 3 – 

Техническо предложение от документацията за участие и определени като такива от 

Възложителя, при което се констатира следното:  

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следното: 

 

3.1. Предложение за изпълнение на поръчката (при отчитане, че към настоящата 

точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът 

следва да разработи предложение за изпълнение на поръчката, обхващащо следните групи и 

дейностите към тях: проектирането, авторския надзор и строителството при спазване и отразяване 

на принципа на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните 

етапи, като всяко едно ниво е съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, 

предмет на поръчката и отразява жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, също така 

да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: етапи на 

жизненият цикъл, които да образуват и отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да 

обхваща и подчинява съответната категоризация на главни етапи, като съответните категории на 

главните етапи подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на 

под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на 

контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете 
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(категоризацията е съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; 

завършване). За всеки от задължителните елементи следва да е посочен експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

който участва в изпълнението му.)). 

В таблична форма (Таблица № 1) са дефинирани групите дейности, предмет на 

обществената поръчка и техният обхват. Дейностите са групирани, както следва: проектиране, 

авторски надзор и строителство. 

Разработена е таблична форма на експертния персонал (Таблица № 2), съдържаща: 

- Експертен персонал - Физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор (Експерти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) и техните задачи и 

отговорности, съгласно дейностите в обхвата на поръчката - 1-участват в оперативки на 

изпълнителя и на Възложителя на етапи на подготовка; реализиране; наблюдение; 

взаимодействие; завършване на предмет на поръчката на групите дейности проектирането, 

осъществяване на авторския надзор и строителство; 2-участват в подготовка; реализиране; 

наблюдение; взаимодействие; завършване на дейностите от групите дейности на проектирането 

и осъществяване на авторския надзор, така и участва със съответни консултации, становища, 

анализи и препоръки от групата дейности на строителство; 3-взаимодейства с експертния и др. 

персонал на изпълнителя, така и с трети страни, на които се ползват при изпълнението и/или се 

ползва техния ресурс при изпълнението на групите дейности проектирането, осъществяване на 

авторския надзор и строителство; 4-Прилагане на разработените процедури към системата за 

управление на качеството и рисковете на етапи на подготовка; реализиране; наблюдение; 

взаимодействие; завършване на предмет на поръчката; 5-Прилагане на контрол в съответствие 

със системата за качество на етапи на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; 

завършване на предмет на поръчката. 

- Експертен персонал - Технически лица за осигуряване на техническото ръководство 

при изпълнение на строителството (Експерти № 8, 9, 10, 11, 12) и техните задължения и 

отговорности - 1-участват в оперативки на изпълнителя и на Възложителя на етапи на 

подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване на предмет на поръчката на 

групите дейности проектирането, осъществяване на авторския надзор и строителство; 2-

участват в подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване на дейностите от 

група дейности на строителството; 3-взаимодейства с експертния и др. персонал на 

изпълнителя, така и с трети страни на които се ползват при изпълнението и/или се ползва 

техния ресурс при изпълнението на групите дейности проектирането, осъществяване на 

авторския надзор и строителство; 4-Прилагане на разработените процедури към системата за 

управление на качеството и рисковете на етапи на подготовка; реализиране; наблюдение; 

взаимодействие; завършване на предмет на поръчката;  5-Прилагане на контрол в съответствие 

със системата за качество на етапи на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; 

завършване на предмет на поръчката. 

Участникът е разработил елемента Предложение за изпълнение на поръчката в таблична 

форма (Таблица № 3). Налице са следните обстоятелства: 

 Обхванати са всички дейности от поръчката, като в конкретния случай това са 

групите дейности проектиране, авторски надзор и строителство; 

 Съдържат се следните елементи със съответните наименования и категории на Етапи 

на жизнения цикъл; главни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; под-дейности; общи мерки 

на контрол и специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете; 

 Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

подготовка, реализиране, наблюдение, взаимодействие и завършване. Съответните етапи 

образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на жизнения 

цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхната подготовка и планиране; 

техния развой и реално изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект, 

упражняване на авторски надзор и извършване на строителството, осъществяване на 

непрекъсната проверка, контрол  и управление на дейностите, предмет на поръчката и завършва 



50 

 

 

с приключването на дейностите, осъществяване на гаранционната отговорност в гаранционните 

срокове до приключването на експлоатационния живот на обекта; 

 Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника главни етапи. Главните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на контрол и специфични 

методи на контрол и мерки и методи на управление на рисковете (категоризацията е съответно 

на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване);  

 За всеки един от тези елементи е посочен експертен персонал, който участва в 

изпълнението - физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор (Експерти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството (Експерти № 8, 9, 10, 11, 12). 

 

3.2. Управление на рисковете (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи Програма за Управление на рисковете, която да обхваща групите проектиране, авторски 

надзор и строителство, така и да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

наименования, а именно: дефиниране на рискове, като същите следва да обхващат времеви, финансови, 

технически и други рискове, категоризация на рисковете на времеви, финансови, технически и други, 

така и за всеки риск да се дефинират предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране, 

аспекти на проява, отражение за всяка една дейност от предмета на поръчката, също така да се 

отрази числовата оценка на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, така и 

начина на образуване на съответните числови оценки.) 

Програмата за управление на рисковете е разработена в таблична форма (Таблица № 4). 

 Участникът е дефинирал 4 броя рискове – забава в изпълнението; забава в 

плащанията; проблеми със строителните документи; липса на информация; 

 Описани са групите дейности, които обхващат и за които се отнасят рисковете; 

 Посочените рискове са категоризирани на времеви (забава в изпълнението), 

финансови (забава в плащанията), технически (проблем със строителните документи) и други 

(липса на информация); 

 Дефинирани са предпоставките, които се отнасят за всеки един от посочените 

рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за управление за всеки от посочените рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за контролиране за всеки от посочените рискове; 

 Описани са аспектите на проява за всеки от дефинираните рискове; 

 Участникът е посочил отражението за всяка една дейност от предмета на поръчката 

за всеки един от дефинираните рискове; 

 Отразена е числовата оценка на вероятността на риска и начина на образуването й за  

всеки един от дефинираните рискове; 

 Участникът е отразил числовата оценка на въздействието на риска и начина на 

образуването й за всеки един от дефинираните рискове; 

 Отразена е числовата оценка на предпоставките на риска и начина на образуването й 

за всеки един от дефинираните рискове; 

 Участникът е отразил числовата оценка на риска и начина на образуването й за всеки 

един от дефинираните рискове. 

 

3.3. Технология на изпълнение (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи технология на изпълнението, обхващаща проектирането, авторския надзор и 

строителството, която като минимум да обхваща: технологичната последователност на изпълнение 

на всички дейности, предмет на поръчката и технология и начин на изпълнение за всяка една дейност, 

предмет на поръчката, като за същата да е посочено експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 
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осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), който ще реализира 

съответната дейност.) 

 Технологични етапи – участникът предвижда следните технологични етапи: 

 Първи етап – Изпълнение на проектиране 

 Втори етап – Осъществяване на авторски надзор и подпомагане на Възложителя в 

процеса на въвеждане на обекта в експлоатация 

 Трети етап – Изпълнение на строително – монтажни работи и подпомагане на 

Възложителя в процеса на въвеждане на обекта в експлоатация 

 В табличен вид (Таблица № 5) е разработена технологичната последователност на 

изпълнение на дейностите, обхванати са всички дейности, предмет на поръчката; за всяка 

дейност, под-дейност и група дейност е посочен експертния персонал, ангажиран с 

изпълнението - физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството 

 В табличен вид (Таблица № 6) е разработена технологията и начина на изпълнение 

на всяка една дейност, предмет на поръчката – за проектирането (За технология и начин на 

изпълнение се възприема описаните в проектната документация, сертификатите и 

удостоверенията на производителите и доставчиците на инструментариум, продукт, услуга, 

материал, като начина на изпълнение е в съответствие с действащото законодателство в Р. 

България, изискванията на възложителя и възприетите добри практики и норми от 

изпълнителя, така и Инвестиционния проект се изготвя в обхват и съдържание, съгласно 

нормативните изисквания на Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, а така също и съгласно изискванията на възложителя и 

специфичните такива към проекта.); осъществяването на авторски надзор (За технология и 

начин на изпълнение се възприема описаните в проектната документация, сертификатите и 

удостоверенията на производителите и доставчиците на инструментариум, продукт, услуга, 

материал, като начина на изпълнение е в съответствие с действащото законодателство в Р. 

България, изискванията на възложителя и възприетите добри практики и норми от 

изпълнителя, така и Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при 

изпълнението на СМР, посредством правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществяваме авторски надзор съобразно изискванията на чл. 

162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - 

автори на отделни части на технически проект, се осъществява контрол над спазването на 

архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на 

проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Присъствие при 

съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 

строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при 

покана от страна на Възложителя и др.; Наблюдение на изпълнението на строежа по време 

на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на 

предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна 

на всички участници в строителството; Изработване и съгласуване на промени в проектната 

документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на 

строителния надзор и др.; Заверка на екзекутивната документация за строежа след 

изпълнение на обектите.); строителството (За технология и начин на изпълнение се възприема 

описаните в проектната документация, сертификатите и удостоверенията на 

производителите и доставчиците на инструментариум, продукт, услуга, материал, като 

начина на изпълнение е в съответствие с действащото законодателство в Р. България, 

изискванията на възложителя и възприетите добри практики и норми от изпълнителя, така и 

Изпълнение при Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на лицето, упражняващо 

строителен надзор за обекта и ръководителя за обекта. Строителните работи се изпълняват 

съгласно изготвения проекта, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за 

изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга. Контрол на 
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качеството на влагане на строителните материали; Срочност /темп/ на доставките на 

материалните ресурси; Транспортиране и съхранение на материалните ресурси). Всички 

дейности са обвързани с експертния персонал, ангажиран с изпълнението - физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството. 

 

3.4. Мерки по управление на качеството (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи и посочи съответните мерки и рискове по управление на качеството, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките.) 

Участникът е разработил този елемент в табличен вид (Таблица № 7), като са посочени 

всички дейности, предмет на поръчката и за всяка една от тях са дефинирани мерките и 

рисковете по управление на качеството, които ще се прилагат; експертен персонал който 

участва в изпълнението и има отношение по прилагането на мерките; начина на прилагане на 

мерките и рисковете по управление на качеството. 

 

3.5. Мерки по опазване на околната среда (при отчитане, че към настоящата точка 

има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва 

да разработи и посочи съответните мерки и рискове по опазване на околната среда, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките) 

Участникът е разработил този елемент в табличен вид (Таблица № 8), като са посочени 

всички дейности, предмет на поръчката и за всяка една от тях са дефинирани мерките и 

рисковете по опазване на околната среда, които ще се прилагат; експертен персонал който 

участва в изпълнението и има отношение по прилагането на мерките; начина на прилагане на 

мерките и рисковете по опазване на околната среда. 

 

3.6. Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (при 

отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този 

елемент, а именно: Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, обхващащи проектирането, авторския 

надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една дейност, предмет на поръчката, 

как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата 

проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект 

и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство 

при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) 

Участникът е разработил този елемент в табличен вид (Таблица № 9), като са посочени 

всички дейности, предмет на поръчката и за всяка една от тях са дефинирани мерките и 

рисковете по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които ще се прилагат; 

експертен персонал който участва в изпълнението и има отношение по прилагането на мерките; 

начина на прилагане на мерките и рисковете по осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд. 

 

3.7. Планиране на изпълнението – график на изпълнение (при отчитане, че към 

настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а 

именно: Участникът следва да изготви график обхващащ проектирането, авторския надзор и 
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строителството, който да е съставен от две части лява част в таблична форма (с минимално 

съдържание структурна номерация; наименование на дейностите; времетраене в календарни дни, 

индикативни дати за начало и край и числова изразена последователност, отнасящи се за за всяка една 

дейност, под-дейност и метод) и дясна част в графичен вид (гант диаграма в календарни дни). Също 

така следва Графика да е в строго съответствие с Предложение за изпълнение на поръчката, като 

обхваща всички задължителни елементи изисквани в него. В Графика следва да е отразен експертен 

персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) за всяка една дейност, под-

дейност и метод, така и в графичната част да са отразени и посочени критичните пътища, 

съответно за проектиране, авторски надзор и строителство и съответните ключови дати и дни, към 

тях. В графика да е отразена индикативната дата за начало на изпълнение на Договора) 

 Участникът е разработил график съставен от две части 

- Лява част в таблична форма – съдържа колони със следните наименования: „ID“; 

„№“; „Наименования на дейностите“; „Мярка“; “Количество“; „Експертен персонал по 

прилагане на мерките“; „Календарни дни“; „Последователност“; „Начало“ и „Край“ с отразени 

съответните индикативни дати; 

- Дясна част – диаграма на Гант в календарни дни – в графичната част са отразени 

критичните пътища и съответните ключови дати и респективно дни. 

 За всеки един от етапите на жизнения цикъл, включващи главните етапи, под-етапи; 

дейности, под-дейности, група дейности, общи мерки за контрол, специфични методи за 

контрол; мерки и методи за управление на рисковете е отразен човешкия ресурс, имащ 

отношение по прилагането на мерките - физически лица, притежаващи необходимата 

проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния 

проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение строителството; 

 Разработеният от участника график е в пълно съответствие с Предложението за 

изпълнение на поръчката, като обхваща всички задължителни елементи, изисквани в него; 

 В графика е отразена индикативната дата за начало на изпълнение на договора; 

 Графика обхваща всички дейности от предмета на поръчката – проектиране, 

авторски надзор и строителството, като в конкретния случай участникът се е възползвал от 

възможността за използване на препратки към други елементи от техническото предложение и в 

съответствие с това, чрез препратките се доказват съответните обстоятелства. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.8. 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 и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към 

съдържанието на този елемент, а именно: Участниците посочват длъжностите, лицата и 

професионална компетентност.).  

В табличен вид са посочени следните експерти: 

3.8.1. Физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност 

за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване 

на авторски надзор. 

 ЕКСПЕРТ № 1 – по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ - инж. Таня Цвяткова Игнева - 

Данова; образование и професионална квалификация – Образователна и научна степен доктор, 

Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр.София, докторантура – 02.15.08 г. 

„Водоснабдяване и канализация” тема - „Оценка на риска от претоварване на канализационни 

мрежи и съоръжения и мерки за снижаването му”; Образователно – квалификационна степен 

магистър по специалност „Водоснабдяване и канализация“ с рег. № 34376/2004 г., издадена от 

Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр. София; Удостоверение за ППП с 

регистрационен номер № 10684, издадено от КИИП; професионална компетентност/специфичен 
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професионален опит: Участие като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“, „ПБ“ и „ПУСО“ в 

проектантски екип при изпълнението на: 

 „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 

довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. 

Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с. Оряховец, Община Баните и упражняване на 

авторски надзор при изпълнението им”, за следните обекти: I етап - Изготвяне на работен проект 

за: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, 

с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, Община Баните“; общата дължина 

на подменяните тръби е 13 973,50 м. 

-  Участък 1 - От ПСПВ Стърница до Разпределителна шахта 1 с диаметър ф355тт 

- ПЕВП PN10 - дължина 2 849 м.; 

- Участък 2 - От Разпределителна шахта 1 до Разпределителна шахта 2 с 

диаметър ф355тш-ПЕВП - дължина 6 105 м.; 

- Участък 3 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Баните с 

диаметър ф160тт-ПЕВП - дължина 2 317 м. и с диаметър ф90тш-ПЕВП - дължина 1 468,50 м; 

- Участък 4 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Оряховец с 

диаметър ф90тт-ПЕВП- дължина 1 234 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 2 – по част „ПЪТНА“ - инж. Станислав Веселинов Вълев; 

образование и професионална квалификация – Образователно-квалификационна степен 

Магистър по специалността Транспортно строителство, професионална квалификация Магистър 

инженер, Диплома № 33529/2003 г., издадена от УАСГ - София; Удостоверение за ППП № 

12838,  професионална квалификация - инженер по транспортно строителство, придобита на 

27.03.2010 г., издадено от КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален 

опит: Участие като проектант по част "Пътна" в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 

довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. 

Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с. Оряховец, Община Баните и упражняване на 

авторски надзор при изпълнението им”, за следните обекти: I етап - Изготвяне на работен прокт 

за: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, 

с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, Община Баните“; общата дължина 

на подменяните тръби е 13 973,50 м. 

-  Участък 1 - От ПСПВ Стърница до Разпределителна шахта 1 с диаметър ф355тт 

- ПЕВП PN10 - дължина 2 849 м.; 

- Участък 2 - От Разпределителна шахта 1 до Разпределителна шахта 2 с 

диаметър ф355тш-ПЕВП - дължина 6 105 м.; 

- Участък 3 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Баните с 

диаметър ф160тт-ПЕВП - дължина 2 317 м. и с диаметър ф90тш-ПЕВП - дължина 1 468,50 м; 

- Участък 4 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Оряховец с 

диаметър ф90тт-ПЕВП- дължина 1 234 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“ - инж. Владимир Николаев Николов; 

образование и професионална квалификация – Магистър по специалност „Геодезия“, 

професионална квалификация - Инженер - Геодезист, съгласно Диплома за висше образование 

Серия ВДФС-97-УАСГ, с рег. № 001436, издадена на 11.08.1998 г.; Удостоверение за ППП, Рег. 

№ 08752, образователно - квалификационна степен Магистър, професионална квалификация - 

инженер - Геодезист, издадено от КИИП, придобита на 11.02.2005 г., по части „Геодезия”, 

„Приложна геодезия”, „Вертикално планиране”, „Трасировъчни проекти и планове”, „Планове 

за регулация”.; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „Геодезия“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Изработване на инвестиционни проекти за рехабилитация на част от уличната 

мрежа на гр. Стамболийски, Община Стамболийски и реконструкция, ремонт и благоустрояване 

на детски градини в общината“, за следните обекти/етапи: 
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- ЕТАП 1 „Бул. “Иван Вазов” - в участъка между кръстовищата с бул. 

“Шовальов” и бул. “Тракия” с дължина 1 378 м; 

- ЕТАП 2 „Ул. “Стефан Стамболов” - в участъка между кръстовищата с бул. 

“Шовальов” и ул. “Родопи” с дължина 1 132 м; 

- ЕТАП 3 „Ул. “Родопи” - в участъка между кръстовищата с ул. “Стефан 

Стамболов” и бул. “Иван Вазов” с дължина 377 м; 

- ЕТАП 4 „Ул. “Кирил и Методий” - в участъка между кръстовището с ул. 

“Витоша” и ул. “Янтра” с дължина 88 м; 

- ЕТАП 5 бул. “Марица” - в участъка между кръстовището е ул. “Стефан 

Стамболов” и бул. “Тракия” с дължина 1 456 м. 

Общата дължина на проектирания участък е 4 431 м. 

 
 ЕКСПЕРТ № 4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - инж. Таня Цвяткова 

Игнева - Данова; образование и професионална квалификация – Образователна и научна степен 

доктор, Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр.София, докторантура – 

02.15.08 г. „Водоснабдяване и канализация” тема - „Оценка на риска от претоварване на 

канализационни мрежи и съоръжения и мерки за снижаването му”; Образователно – 

квалификационна степен магистър по специалност „Водоснабдяване и канализация“ с рег. № 

34376/2004 г., издадена от Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр. София; 

Удостоверение за ППП с регистрационен номер № 10684, издадено от КИИП; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“, 

„ПБ“ и „ПУСО“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 

довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. 

Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с. Оряховец, Община Баните и упражняване на 

авторски надзор при изпълнението им”, за следните обекти: I етап - Изготвяне на работен проект 

за: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, 

с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, Община Баните“; общата дължина 

на подменяните тръби е 13 973,50 м. 

-  Участък 1 - От ПСПВ Стърница до Разпределителна шахта 1 с диаметър ф355тт 

- ПЕВП PN10 - дължина 2 849 м.; 

- Участък 2 - От Разпределителна шахта 1 до Разпределителна шахта 2 с 

диаметър ф355тш-ПЕВП - дължина 6 105 м.; 

- Участък 3 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Баните с 

диаметър ф160тт-ПЕВП - дължина 2 317 м. и с диаметър ф90тш-ПЕВП - дължина 1 468,50 м; 

- Участък 4 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Оряховец с 

диаметър ф90тт-ПЕВП- дължина 1 234 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ“ - инж. Таня Цвяткова Игнева - Данова; образование и професионална 

квалификация – Образователна и научна степен доктор, Университет по 

архитектура,строителство и геодезия - гр.София, докторантура – 02.15.08 г. „Водоснабдяване и 

канализация” тема - „Оценка на риска от претоварване на канализационни мрежи и съоръжения 

и мерки за снижаването му”; Образователно – квалификационна степен магистър по 

специалност „Водоснабдяване и канализация“ с рег. № 34376/2004 г., издадена от Университет 

по архитектура,строителство и геодезия - гр. София; Удостоверение за ППП с регистрационен 

номер № 10684, издадено от КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален 

опит: Участие като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“, „ПБ“ и „ПУСО“ в проектантски екип при 

изпълнението на: 

 „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 

довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. 

Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с. Оряховец, Община Баните и упражняване на 

авторски надзор при изпълнението им”, за следните обекти: I етап - Изготвяне на работен проект 

за: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, 
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с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, Община Баните“; общата дължина 

на подменяните тръби е 13 973,50 м. 

-  Участък 1 - От ПСПВ Стърница до Разпределителна шахта 1 с диаметър ф355тт 

- ПЕВП PN10 - дължина 2 849 м.; 

- Участък 2 - От Разпределителна шахта 1 до Разпределителна шахта 2 с 

диаметър ф355тш-ПЕВП - дължина 6 105 м.; 

- Участък 3 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Баните с 

диаметър ф160тт-ПЕВП - дължина 2 317 м. и с диаметър ф90тш-ПЕВП - дължина 1 468,50 м; 

- Участък 4 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Оряховец с 

диаметър ф90тт-ПЕВП- дължина 1 234 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ - инж. Таня 

Цвяткова Игнева - Данова; образование и професионална квалификация – Образователна и 

научна степен доктор, Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр.София, 

докторантура – 02.15.08 г. „Водоснабдяване и канализация” тема - „Оценка на риска от 

претоварване на канализационни мрежи и съоръжения и мерки за снижаването му”; 

Образователно – квалификационна степен магистър по специалност „Водоснабдяване и 

канализация“ с рег. № 34376/2004 г., издадена от Университет по архитектура,строителство и 

геодезия - гр. София; Удостоверение за ППП с регистрационен номер № 10684, издадено от 

КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“, „ПБ“ и „ПУСО“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 

довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. 

Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с. Оряховец, Община Баните и упражняване на 

авторски надзор при изпълнението им”, за следните обекти: I етап - Изготвяне на работен проект 

за: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, 

с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, Община Баните“; общата дължина 

на подменяните тръби е 13 973,50 м. 

-  Участък 1 - От ПСПВ Стърница до Разпределителна шахта 1 с диаметър ф355тт 

- ПЕВП PN10 - дължина 2 849 м.; 

- Участък 2 - От Разпределителна шахта 1 до Разпределителна шахта 2 с 

диаметър ф355тш-ПЕВП - дължина 6 105 м.; 

- Участък 3 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Баните с 

диаметър ф160тт-ПЕВП - дължина 2 317 м. и с диаметър ф90тш-ПЕВП - дължина 1 468,50 м; 

- Участък 4 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Оряховец с 

диаметър ф90тт-ПЕВП- дължина 1 234 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО“ - инж. Станислав Веселинов Вълев; образование и професионална 

квалификация – Образователно-квалификационна степен Магистър по специалността 

Транспортно строителство, професионална квалификация Магистър инженер, Диплома № 

33529/2003 г., издадена от УАСГ - София; Удостоверение за ППП № 12838,  професионална 

квалификация - инженер по транспортно строителство, придобита на 27.03.2010 г., издадено от 

КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален опит:  

 Проектант по части „ПВОД“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 Изготвяне на работен проект за ремонт на улица „Негулица“ и улица „Георги 

Димитров“, гр. Бобов дол“ с обща дължина 1 250 м. 

 Проектант по част "Пътна" и „ВОБД“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 

довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. 

Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с. Оряховец, Община Баните и упражняване на 

авторски надзор при изпълнението им”, за следните обекти: I етап - Изготвяне на работен проект 
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за: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, 

с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, Община Баните“; общата дължина 

на подменяните тръби е 13 973,50 м. 

-  Участък 1 - От ПСПВ Стърница до Разпределителна шахта 1 с диаметър ф355тт 

- ПЕВП PN10 - дължина 2 849 м.; 

- Участък 2 - От Разпределителна шахта 1 до Разпределителна шахта 2 с 

диаметър ф355тш-ПЕВП - дължина 6 105 м.; 

- Участък 3 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Баните с 

диаметър ф160тт-ПЕВП - дължина 2 317 м. и с диаметър ф90тш-ПЕВП - дължина 1 468,50 м; 

- Участък 4 - От Разпределителна шахта 2 до Преходен резервоар с. Оряховец с 

диаметър ф90тт-ПЕВП- дължина 1 234 м. 

 

3.8.2. Технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

на строителството. 

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

образование и професионална квалификация – строителен инженер, специалност „ПГС”, 

диплома за завършено висше образование, рег. № 32288/2000, издадена от УАСГ – гр. София; 

професионална компетентност/специфичен професионален опит:  

 "Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор  и изпълнение 

на СМР за реализиране на обект": Реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. 

Вършец“ с дължина  686,97 л.м.;  

 „Доизграждане на водоснабдителна система на град Вълчедръм“ с дължина 3 

852,25 л.м.;  

 „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.“Клокотница“, гр. Вълчедръм” 

с дължина 1 695 л.м.;  

 "Рехабилитация на общински път MON 1062/III-112/ с. Смирненски- с. Буковец 

участък  от км 3+200 до км 6+200: участък от км 7+700 до км 11+400: участък от км 

11+900 до км 12+400“,  с дължина  7 200 л.м.;  

 "Рехабилитация на Път MON 1130/II-81, Расово - Лом/граница Община Лом-

Якимово)-Комощица -/III-818/-Якимово/III-818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица-стара 

номерация на пътя“ с дължина  9 000 л.м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 9 – Технически ръководител – Георги Красимиров Петров - 

образование и професионална квалификация: диплома за средно специално образование, 

Техникум по строителство гр. Монтана, диплома серия В-99, № 029987, специалност – 

строителен техник; професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

  "Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор  и изпълнение 

на СМР за реализиране на обект": Реконструкция на част от водопроводната мрежа на 

гр.Вършец“ с дължина  686,97 л.м. 

 „Доизграждане на водоснабдителна система на град Вълчедръм“ с дължина  3 

852,25 л.м. 

  „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.“Клокотница“, гр.Вълчедръм” 

с дължина  1 695 л.м. 
 

 ЕКСПЕРТ № 10 – Координатор по безопасност и здраве – Юлиян Константинов 

Георгиев - образование и професионална квалификация: диплома за средно специално 

образование, Техникум по строителство гр.Монтана, диплома № 2204771, рег. № 2170 от 

29.06.2002 г.; специалност – строителен техник; Удостоверение за координатор по безопасност 

и здраве: Удост. № 002-А/21.03.2018 г. от ВЕДАКОН; професионална компетентност 

/специфичен професионален опит: (в протокола са цитирани само обектите, за които е посочена 

дължина) 
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 "Рехабилитация на общински път MON 1062/III-112/ с. Смирненски- с. Буковец 

участък от км 3+200 до км 6+200: участък от км 7+700 до км 11+400: участък от км 11+900 

до км 12+400“,  с дължина  7 200 л.м. 

 „Рехабилитация на Път MON 1130/II-81, Расово - Лом/граница Община Лом-

Якимово)-Комощица-/III-818/-Якимово/III-818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица-стара 

номерация на пътя“ с дължина  9 000 л.м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 11 – Отговорник по качеството – Деян Емилов Петров - образование 

и професионална квалификация: диплома за средно специално образование, Техникум по 

строителство  и архитектура гр. Враца, диплома серия К-2000, № 006223, специалност –  

техник; Удостоверение за отговорник по качеството: Удост. № 218-QC/26.11.2018 г. от 

ВЕДАКОН, професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

 "Рехабилитация на общински път MON 1062,/III-112/ с. Смирненски- с.Буковец 

участък  от км 3+200 до км 6+200: участък от км 7+700 до км 11+400: участък от км 

11+900 до км 12+400“,  с дължина  7 200 л.м. 

 „Рехабилитация на Път MON 1130/II-81, Расово – Лом (граница Община Лом-

Якимово)-Комощица-/III-818/-Якимово/III-818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица-стара 

номерация на пътя“ с дължина  9 000 л.м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 12 – Отговорник по опазване на околната среда – Юлиян 

Константинов Георгиев; образование и професионална квалификация: диплома за средно 

специално образование, Техникум по строителство гр. Монтана, диплома № 2204771, рег. № 

2170 от 29.06.2002 г. специалност – строителен техник; професионална компетентност 

/специфичен професионален опит: 

 "Рехабилитация на общински път MON 1062,/III-112/ с. Смирненски- с. Буковец 

участък  от км 3+200 до км 6+200: участък от км 7+700 до км 11+400: участък от км 

11+900 до км 12+400“,  с дължина  7 200 л.м. 

 "Рехабилитация на Път MON 1130/II-81, Расово - Лом/граница Община Лом-

Якимово) - Комощица - /III-818/-Якимово/III-818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица-стара 

номерация на пътя“ с дължина  9 000 л.м. 

 

3.9. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

3.9.1. Срок за  изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 30  

(тридесет) 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. 

3.9.2. 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. 

3.9.3. Срок за изпълнение на дейността СМР – 90 (деветдесет) 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).  
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3.10. Организация на персонала (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участниците 

разработват организация на персонала, която обхваща, като минимум експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

които имат отношение по прилагането на мерките) 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка в табличен вид, която обхваща следните етапи от жизнения цикъл – 

подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; приключване на обекта. Всеки етап, 

посочен от участника, включва главни етапи, под-етапи, дейности, под-дейности, общи мерки 

на контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете; също 

така обхваща и всяка една дейност, предмет на поръчката – изготвяне на инвестиционен проект, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР, като информацията е доразвита с 

препратки към други елементи от техническото предложение. Посочен е експертния персонал, 

който участва в изпълнението и има отношение по прилагането на мерките. 

 

Участникът е приложил оптичен носител , в който е записал в цифров вид техническото си 

предложение. 

Деклариран е срок на валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, с приемането участникът да се счита обвързан 

от задълженията и условията, поети с офертата му, до изтичане на този срок. Срокът на 

валидност на офертата съответства на посочения от Възложителя минимален срок. 

Декларирано е, че участникът е запознат със съдържанието и клаузите в приложения към 

документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 

проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок. 

Декларирано е, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената 

поръчка, предлагана от участника, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

включително минимална цена на труд. 

 

Констатации на комисията: 

Комисията разгледа изложенията в горните точки в съответствие с техните препратки 

(когато има такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. Комисията извършва проверка единствено за наличието или липсата на 

задължителните елементи и други поставени изисквания в задължителните указания на 

Възложителя, без да разглежда същите и да се произнася относно тяхната пълнота, 

всеобхватност, качество и други субективни действия и определения. Важно е да се отбележи, 

че Възложителят е дефинирал съдържанието към съответните елементи като изискване, 

отправено към участниците и е техен ангажимент да ги разработят и да укажат кое за тях е 

съответния задължителен елемент. Извън пълномощията на комисията е да ги посочва и 

възприема като такива, ако това не е направено от участника, както и няма право да тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., в случай че не е това, което е посочил и 

записал участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, 

изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника.  

 

Във връзка с описаните констатации по – горе, единодушното мнение на комисията 

е: От представеното Техническо предложение на  „ДИКИНОРМ” ДЗЗД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията 

за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е 
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изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем 

информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

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

предложение. 

 

 

С извършените по-горе действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

16:40 часа на 05.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 06.03.2019 

г. от 09:00 часа. 

 

-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 

 

На 06.03.2019 г. от 09:00 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

 

4. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 

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

към указанията, изискванията и задължителните елементи, отразени в Приложение № 3 – 

Техническо предложение от документацията за участие и определени като такива от 

Възложителя, при което се констатира следното:  

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следното: 

 

4.1. Предложение за изпълнение на поръчката (при отчитане, че към настоящата 

точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът 

следва да разработи предложение за изпълнение на поръчката, обхващащо следните групи и 

дейностите към тях: проектирането, авторския надзор и строителството при спазване и отразяване 

на принципа на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните 

етапи, като всяко едно ниво е съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, 

предмет на поръчката и отразява жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, също така 

да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: етапи на 

жизненият цикъл, които да образуват и отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да 

обхваща и подчинява съответната категоризация на главни етапи, като съответните категории на 

главните етапи подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на 

под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на 

контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете 

(категоризацията е съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; 

завършване). За всеки от задължителните елементи следва да е посочен експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

който участва в изпълнението му.)). 

 Подход на изпълнение – избран при отчитане на факторите, даващи гаранция за 

качествено и срочно изпълнение, а именно: местоположение на обекта; условия и изисквания на 

изпълнението; избор на подходящ екип; подбор на правилните етапи на изпълнение. 

 Описание на групите дейности за изпълнение на обекта 

 Обхват на група дейности – Проектиране – Етап I 

 Обхват на група дейности – Авторски надзор – Етап II 

 Обхват на групи дейности – Строителство – Етап III 

 Организация на експертния персонал 

 Механизми за организация на ангажираните експерти – чрез разделение на 

труда; съгласуване и сътрудничество 
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 Екип за изпълнение на договора – в табличен вид са представени всички 12 

експерти изисквани от Възложителя за изпълнение на поръчката (съответно: 7 експерти – 

физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 5 

експерти – технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството), като за всеки един от експертите са посочени задачите и отговорностите им, 

съобразно позицията, която заемат и дейностите, които ще извършват. 

 Предложение за изпълнение на поръчката – разработено е в таблична форма. Налице 

са следните обстоятелства: 

 Обхванати са всички дейности от поръчката, като в конкретния случай това са 

групите дейности проектиране, авторски надзор и строителство; 

 Съдържат се следните елементи със съответните наименования и категории на Етапи 

на жизнения цикъл; главни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; под-дейности; общи мерки 

на контрол и специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете; 

 Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

подготовка, реализиране, наблюдение, взаимодействие и завършване. Съответните етапи 

образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на жизнения 

цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхната подготовка и планиране; 

техния развой и реално изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект, 

упражняване на авторски надзор и извършване на строителството, осъществяване на 

непрекъсната проверка, контрол  и управление на дейностите, предмет на поръчката и завършва 

с приключването на дейностите, осъществяване на гаранционната отговорност в гаранционните 

срокове до приключването на експлоатационния живот на обекта; 

 Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника главни етапи. Главните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на контрол и специфични 

методи на контрол и мерки и методи на управление на рисковете (категоризацията е съответно 

на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване);  

 За всеки един от тези елементи е посочен експертен персонал, който участва в 

изпълнението - физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор (Експерти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството (Експерти № 8, 9, 10, 11, 12). 

 

4.2. Управление на рисковете (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи Програма за Управление на рисковете, която да обхваща групите проектиране, авторски 

надзор и строителство, така и да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

наименования, а именно: дефиниране на рискове, като същите следва да обхващат времеви, финансови, 

технически и други рискове, категоризация на рисковете на времеви, финансови, технически и други, 

така и за всеки риск да се дефинират предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране, 

аспекти на проява, отражение за всяка една дейност от предмета на поръчката, също така да се 

отрази числовата оценка на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, така и 

начина на образуване на съответните числови оценки.) 

Участникът е дефинирал понятието „риск“, начинът за определянето и категоризацията на 

рисковете, поместена е скала на вероятностите за проявление. 

Програмата за управление на рисковете е разработена в таблична форма  

 Участникът е дефинирал 4 броя рискове – изоставане в изпълнението; забава в 

плащанията от страна на Възложителя към Изпълнителя; проблеми с изходните данни 

представени от Възложителя, респективно качеството на техническия проект; неблагоприятни 

метеорологични условия; 

 Описани са групите дейности, които обхващат и за които се отнасят рисковете; 
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 Посочените рискове са категоризирани на времеви (изоставане в изпълнението), 

финансови (забава в плащанията от страна на Възложителя към Изпълнителя), технически 

(проблеми с изходните данни представени от Възложителя, респективно качеството на 

техническия проект) и други (неблагоприятни метеорологични условия); 

 Дефинирани са предпоставките, които се отнасят за всеки един от посочените 

рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за управление за всеки от посочените рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за контролиране за всеки от посочените рискове; 

 Описани са аспектите на проява за всеки от дефинираните рискове; 

 Участникът е посочил отражението за всяка една дейност от предмета на поръчката 

за всеки един от дефинираните рискове; 

 Отразена е числовата оценка на вероятността на риска и начина на образуването й за  

всеки един от дефинираните рискове; 

 Участникът е отразил числовата оценка на въздействието на риска и начина на 

образуването й за всеки един от дефинираните рискове; 

 Отразена е числовата оценка на предпоставките на риска и начина на образуването й 

за всеки един от дефинираните рискове; 

 Участникът е отразил числовата оценка на риска и начина на образуването й за всеки 

един от дефинираните рискове. 

 

4.3. Технология на изпълнение (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи технология на изпълнението, обхващаща проектирането, авторския надзор и 

строителството, която като минимум да обхваща: технологичната последователност на изпълнение 

на всички дейности, предмет на поръчката и технология и начин на изпълнение за всяка една дейност, 

предмет на поръчката, като за същата да е посочено експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), който ще реализира 

съответната дейност.) 

 В табличен вид е разработена технологичната последователност на изпълнение на 

дейностите, обхванати са всички дейности, предмет на поръчката; за всяка дейност, под-

дейност и група дейност е посочен експертния персонал, ангажиран с изпълнението - физически 

лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите 

по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица 

за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, като са 

направени препратки към други части от техническото предложение, които го доразвиват и 

допълват 

 В табличен вид е разработена технологията и начина на изпълнение на всяка една 

дейност, предмет на поръчката – за проектирането (Инвестиционният проект ще бъде 

изработен в пълен обхват и обем съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти и на действащото към момента законодателство, необходими 

за издаване на разрешение за строеж и за качественото и точно изпълнение на строително – 

монтажните работи за получаване на разрешение за ползване на обекта. Проектното 

решение ще отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. В инвестиционния 

проект ще се предвидят висококачествени и синхронизирани с действащите стандарти 

материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за 

произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 

Обяснителните записки ще изясняват и обосновават приетите технически решения, 

цитирайки нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, 

инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектното решение ще бъде 

икономически целесъобразно и ще гарантира минимални експлоатационни разходи); 

осъществяването на авторски надзор (Във връзка с точното спазване на инвестиционните 
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проекти при изпълнението на СМР, посредством правоспособни лица, автори на 

приложимата проектна документация по части, ще се осъществява авторски надзор 

съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на 

надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се осъществява 

контрол над спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и 

норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в 

експлоатация. Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и 

актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на 

проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; текущо наблюдение на 

изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-

монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на 

изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; Изработване 

и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на 

Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; Заверка на екзекутивната 

документация за строежа след изпълнение на обекта.); строителството (описан е начинът за 

изпълнение на строително – монтажните работи, процесите по избор на доставчици и 

организацията по доставка и складиране на необходимите материали, продукти и изделия, 

които ще се влагат в строежа; дейностите по предварително съгласуване с 

експлоатационните дружества за местоположението на подземната инфраструктура и 

изместването им при необходимост, осигуряване на алтернативни източници на ток и вода, в 

случаи на повреда на съществуващата инфраструктура; спазване на плана за управление на 

отпадъците по отношение на извозването, депонирането и оползотворяването на 

строителни отпадъци; начините на провеждане на проби и изпитания; съставяне на 

необходимата строителна документация; изготвяне на екзекутивна документация, 

геодезическо заснемане на новоизградената инфраструктура; участие в процедурата по 

въвеждане в експлоатация, отстраняване на дефекти, в случай че са установени такива, 

дейности по гаранционно поддържане; други дейности, вменени от Възложителя и 

необходими за изпълнението на предмета на поръчката). Всички дейности са обвързани с 

експертния персонал, ангажиран с изпълнението - физически лица, притежаващи необходимата 

проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния 

проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството. 

 

4.4. Мерки по управление на качеството (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи и посочи съответните мерки и рискове по управление на качеството, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките.) 

Участникът е разработил този елемент със следното съдържание: 

 Представени са общите положения и същността на интегрираната система по 

управление на качеството, която участникът прилага с цел ефективно функциониране и 

непрекъснато подобрение на системите за управление. 

 В табличен вид са обхванати проектирането, осъществяването на авторски надзор и 

изпълнението на строителството със съответните дейности и под-дейности, включени в тях. 

 За всяка от дейностите е посочен експертен персонал, ангажиран с изпълнението на 

мерките, съответно проектантите с необходимата правоспособност, извършващи дейностите по 

проектирането и осъществяването на авторския надзор и техническите лица, осигуряващи 

ръководството при изпълнение на строителството. 

 За всяка дейност са предложени мерки по управление на качеството (например: 

контрол върху работата на проектантския екип – предварителен, текущ и последващ; контрол 

върху работата на екипа за изпълнение на СМР – предварителен, текущ и последващ; контрол 
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на софтуера и оборудването, заети в проектирането и авторския надзор; контрол на 

механизацията и оборудването, заети в изпълнението на СМР; проверки на геодезическото 

оборудване; контрол на лабораторните проби и изпитвания; контрол върху качеството на 

материалите и доставките), като мерките са отнесени към съответната дейност, за която са 

приложими. 

 За всяка дейност са предложени рискове по управление на качеството (например: 

забава при изготвянето на техническия проект; забава при изпълнението на графика; повреди на 

машини и оборудване за изпълнение на проектирането; повреди на машини и оборудване за 

изпълнение на СМР; повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в 

техническия проект и изпълнението на място; некачествено изпълнение на СМР; доставка и 

влагане на некачествени материали), като рисковете са отнесени към съответната дейност, за 

която са възможни. 

 

4.5. Мерки по опазване на околната среда (при отчитане, че към настоящата точка 

има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва 

да разработи и посочи съответните мерки и рискове по опазване на околната среда, обхващащи 

проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една 

дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат 

отношение по прилагането на мерките) 

Участникът е разработил този елемент със следното съдържание: 

 Компоненти на околната среда, предмет на наблюдение: атмосферен въздух, води, 

почва, биологично разнообразие и неговите елементи, природни обекти; 

 Фактори, имащи потенциално въздействие от изпълнение на строителството: 

естеството на предвидените строително – монтажни работи и от вида на използваните 

материали. 

 Отрицателно  въздействие от изпълнението на строително – монтажните работи 

върху съответните елементи на околната среда 

 В табличен вид са обхванати проектирането, осъществяването на авторски надзор и 

изпълнението на строителството със съответните дейности и под-дейности, включени в тях. 

 За всяка от дейностите е посочен експертен персонал, ангажиран с изпълнението на 

мерките, съответно проектантите с необходимата правоспособност, извършващи дейностите по 

проектирането и осъществяването на авторския надзор и техническите лица, осигуряващи 

ръководството при изпълнение на строителството 

 За всяка дейност са предложени мерки по опазване на околната среда (например: 

спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор; спазване на ЗУО в процеса на 

изпълнение на СМР; изработване на схеми за маневри на тежката механизация;  недопускане на 

замърсяване на площите около обекта; обособяване на места за ремонт на машините и 

оборудването; осигуряване на химически тоалетни на обекта), като мерките са отнесени към 

съответната дейност, за която са приложими. 

 За всяка дейност са предложени рискове по опазване на околната среда (например: 

некачествено изпълнение на техническия проект и забава в срока за изпълнение на 

проектирането; замърсяване на обекта и площите около него; негативно влияние на растителния 

свят около и на обекта; негативно влияние на животинския свят около обекта; глоби и санкции 

от страна на РИОСВ - Монтана), като рисковете са отнесени към съответната дейност, за която 

са възможни. 

 

4.6. Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (при 

отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този 

елемент, а именно: Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, обхващащи проектирането, авторския 

надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една дейност, предмет на поръчката, 

как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата 
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проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект 

и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство 

при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) 

Участникът е разработил този елемент в табличен вид със следното съдържание: 

 Предложението на участника в тази точка обхваща проектирането, осъществяването 

на авторски надзор и изпълнението на строителството със съответните дейности и под-

дейности, включени в тях. 

 За всяка от дейностите е посочен експертен персонал, ангажиран с изпълнението на 

мерките, съответно проектантите с необходимата правоспособност, извършващи дейностите по 

проектирането и осъществяването на авторския надзор и техническите лица, осигуряващи 

ръководството при изпълнение на строителството 

 За всяка дейност са предложени мерки по осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд (например: контрол по отношение работата на проектантския екип при 

изработване на плана за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; контрол на изпълнението на ПБЗ; провеждане на ежедневни инструктажи; 

провеждане на периодични инструктажи; осигуряване на лични предпазни средства и 

специализирано работно облекло; сигнализиране на работните участъци), като мерките са 

отнесени към съответната дейност, за която са приложими. 

 За всяка дейност са предложени рискове по осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд  (например: некачествено изпълнение на техническия проект и 

забава за изпълнение на проектирането; спиране на обекта при неспазване на плана за 

безопасност и здраве; санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК – 

Монтана; риск от трудова злополука на обекта; риск от забава на изпълнението на СМР; риск от 

увреждане на живота и здравето на жителите на гр. Вършец и преминаващи в зоната около 

обектите), като рисковете са отнесени към съответната дейност, за която са възможни. 

 

4.7. Планиране на изпълнението – график на изпълнение (при отчитане, че към 

настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а 

именно: Участникът следва да изготви график обхващащ проектирането, авторския надзор и 

строителството, който да е съставен от две части лява част в таблична форма (с минимално 

съдържание структурна номерация; наименование на дейностите; времетраене в календарни дни, 

индикативни дати за начало и край и числова изразена последователност, отнасящи се за всяка една 

дейност, под-дейност и метод) и дясна част в графичен вид (гант диаграма в календарни дни). Също 

така следва Графика да е в строго съответствие с Предложение за изпълнение на поръчката, като 

обхваща всички задължителни елементи изисквани в него. В Графика следва да е отразен експертен 

персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) за всяка една дейност, под-

дейност и метод, така и в графичната част да са отразени и посочени критичните пътища, 

съответно за проектиране, авторски надзор и строителство и съответните ключови дати и дни, към 

тях. В графика да е отразена индикативната дата за начало на изпълнение на Договора) 

 Участникът е разработил график съставен от две части 

- Лява част в таблична форма – съдържа колони със следните наименования: „ID“; 

„№“; „Наименования на дейностите“; „Мярка“; “Количество“; „Експертен персонал по 

прилагане на мерките“; „Календарни дни“; „Последователност“; „Начало“ и „Край“ с отразени 

съответните индикативни дати; 

- Дясна част – диаграма на Гант в календарни дни – в графичната част са отразени 

критичните пътища и съответните ключови дати и респективно дни. 

 За всеки един от етапите на жизнения цикъл, включващи главните етапи, под-етапи; 

дейности, под-дейности, група дейности, общи мерки за контрол, специфични методи за 

контрол; мерки и методи за управление на рисковете е отразен човешкия ресурс, имащ 

отношение по прилагането на мерките - физически лица, притежаващи необходимата 

проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния 
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проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение строителството; 

 Разработеният от участника график е в пълно съответствие с Предложението за 

изпълнение на поръчката, като обхваща всички задължителни елементи, изисквани в него; 

 В графика е отразена индикативната дата за начало на изпълнение на договора; 

 Графика обхваща всички дейности от предмета на поръчката – проектиране, 

авторски надзор и строителството, като в конкретния случай участникът се е възползвал от 

възможността за използване на препратки към други елементи от техническото предложение и в 

съответствие с това, чрез препратките се доказват съответните обстоятелства. 

 

4.8. 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 и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към 

съдържанието на този елемент, а именно: Участниците посочват длъжностите, лицата и 

професионална компетентност.).  

4.8.1. Физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност 

за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване 

на авторски надзор. 

 ЕКСПЕРТ № 1 – по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ - инж. Янчо Христов Петков; 

образование и професионална квалификация – магистър, специалност Водоснабдяване и 

канализация, Диплома Серия УАСГ - 2011 № 40364, издадена от УАСГ, гр. София; 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност в КИИП с рег. № 42566; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“ 

и „ПУСО“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 "Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи 

и съоръжения на територията на гр. Пещера“ – обща дължина 2 055 м.; включва: 

- Дейност № 1.1. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Беглика“, гр. Пещера от ОТ432 до ОТ433“ с дължина 55 м.; 

- Дейност №1.2. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Панорама“, гр. Пещера от ОТ67 до ОТ439“ с дължина 460 м.; 

- Дейност № 1.3. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Владимир Рилски“, гр. Пещера от ОТ439 до ОТ529“ с дължина 155 м.; 

- Дейност № 1.4. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Опълченска“, гр. Пещера от ОТ440 до ОТ431“ с дължина 170 м.; 

- Дейност № 1.5. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Стефан Кънчев“, гр. Пещера от ОТ27 до ОТ13“ с дължина 660 м.; 

- Дейност № 1.6. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Чаталджа“, гр. Пещера“ от ОТ46 до ОТ44 с дължина 145 м. и от ОТ44 до ОТ109 с д-на 105 м.; 

- Дейност № 1.7. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Христо Ботев“, гр. Пещера от ОТ425 до ОТ586“ с дължина 305 м.; 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – дължина на мрежата 5 878 м. 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – дължина на мрежата 9 107 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 2 – по част „ПЪТНА“ - инж. Богдан Савов Тачев; образование и 

професионална квалификация – магистър, специалност Пътно строителство Диплома Серия ОЯ 

№009756, издадена от ВИСИ, гр. София, година на придобиване 1975 г.; Удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност регистрационен номер № 07167; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като: 

 Проектант по части "Пътна" и „ВОБД“ в проектантски екип при изпълнението на: 
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 "Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи 

и съоръжения на територията на гр. Пещера“ – обща дължина 2 055 м.; включва: 

- Дейност № 1.1. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Беглика“, гр. Пещера от ОТ432 до ОТ433“ с дължина 55 м.; 

- Дейност №1.2. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Панорама“, гр. Пещера от ОТ67 до ОТ439“ с дължина 460 м.; 

- Дейност № 1.3. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Владимир Рилски“, гр. Пещера от ОТ439 до ОТ529“ с дължина 155 м.; 

- Дейност № 1.4. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Опълченска“, гр. Пещера от ОТ440 до ОТ431“ с дължина 170 м.; 

- Дейност № 1.5. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Стефан Кънчев“, гр. Пещера от ОТ27 до ОТ13“ с дължина 660 м.; 

- Дейност № 1.6. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Чаталджа“, гр. Пещера“ от ОТ46 до ОТ44 с дължина 145 м. и от ОТ44 до ОТ109 с д-на 105 м.; 

- Дейност № 1.7. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Христо Ботев“, гр. Пещера от ОТ425 до ОТ586“ с дължина 305 м.; 

 

 Проектант по част "Пътна" в проектантски екип при изпълнението на: 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – дължина на мрежата 5 878 м. 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – дължина на мрежата 9 107 м. 

 

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

образование и професионална квалификация – Магистър по специалност Геодезия, Диплома № 

047703, серия УАСГ – 99, издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. 

София;  Пълна проектантска правоспособност в КИИП с рег. № 00419, включен в регистъра на 

КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 

12 / 11.01.2005 по части ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, 

ТРАСИРОВЪЧНИ ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ; Вписан в регистъра 

с лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, съгласно Заповед № РД – 15 – 55 

от 09.07.2008 г.; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „Геодезия“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – дължина на мрежата 5 878 м. 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – дължина на мрежата 9 107 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - инж. Венелин Денчев 

Шъков; образование и професионална квалификация – Магистър инженер по специалност 

„Водоснабдяване и канализация“, Диплома № 35515/2007 г., Университет по архитектура, 

строителство и геодезия; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП 

Инженер Рег. № 10820; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност № 10820, издадено от КИИП; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „ПБ“ в 

проектантски екип при изпълнението на: 

 "Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи 

и съоръжения на територията на гр. Пещера“ – обща дължина 2 055 м.; включва: 

- Дейност № 1.1. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Беглика“, гр. Пещера от ОТ432 до ОТ433“ с дължина 55 м.; 

- Дейност №1.2. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Панорама“, гр. Пещера от ОТ67 до ОТ439“ с дължина 460 м.; 

- Дейност № 1.3. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Владимир Рилски“, гр. Пещера от ОТ439 до ОТ529“ с дължина 155 м.; 
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- Дейност № 1.4. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Опълченска“, гр. Пещера от ОТ440 до ОТ431“ с дължина 170 м.; 

- Дейност № 1.5. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Стефан Кънчев“, гр. Пещера от ОТ27 до ОТ13“ с дължина 660 м.; 

- Дейност № 1.6. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Чаталджа“, гр. Пещера“ от ОТ46 до ОТ44 с дължина 145 м. и от ОТ44 до ОТ109 с д-на 105 м.; 

- Дейност № 1.7. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Христо Ботев“, гр. Пещера от ОТ425 до ОТ586“ с дължина 305 м.; 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – дължина на мрежата 5 878 м. 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – дължина на мрежата 9 107 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ“ - инж. Янчо Христов Петков; образование и професионална квалификация – 

Магистър инженер, специалност Водоснабдяване и канализация, Диплома Серия УАСГ - 2011 

№ 40364, издадена от УАСГ, гр. София; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

в КИИП с рег. № 42566 от 2016 г.; професионална компетентност/специфичен професионален 

опит: Участие като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ в проектантски екип при 

изпълнението на: 

 "Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи 

и съоръжения на територията на гр. Пещера“ – обща дължина 2 055 м.; включва: 

- Дейност № 1.1. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Беглика“, гр. Пещера от ОТ432 до ОТ433“ с дължина 55 м.; 

- Дейност №1.2. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Панорама“, гр. Пещера от ОТ67 до ОТ439“ с дължина 460 м.; 

- Дейност № 1.3. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Владимир Рилски“, гр. Пещера от ОТ439 до ОТ529“ с дължина 155 м.; 

- Дейност № 1.4. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Опълченска“, гр. Пещера от ОТ440 до ОТ431“ с дължина 170 м.; 

- Дейност № 1.5. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Стефан Кънчев“, гр. Пещера от ОТ27 до ОТ13“ с дължина 660 м.; 

- Дейност № 1.6. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Чаталджа“, гр. Пещера“ от ОТ46 до ОТ44 с дължина 145 м. и от ОТ44 до ОТ109 с д-на 105 м.; 

- Дейност № 1.7. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Христо Ботев“, гр. Пещера от ОТ425 до ОТ586“ с дължина 305 м.; 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – дължина на мрежата 5 878 м. 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – дължина на мрежата 9 107 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ - инж. Янчо 

Христов Петков; образование и професионална квалификация – Магистър инженер, 

специалност Водоснабдяване и канализация, Диплома Серия УАСГ - 2011 № 40364, издадена от 

УАСГ, гр. София; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност в КИИП с рег. № 

42566 от 2016 г.; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 "Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи 

и съоръжения на територията на гр. Пещера“ – обща дължина 2 055 м.; включва: 

- Дейност № 1.1. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Беглика“, гр. Пещера от ОТ432 до ОТ433“ с дължина 55 м.; 

- Дейност №1.2. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Панорама“, гр. Пещера от ОТ67 до ОТ439“ с дължина 460 м.; 
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- Дейност № 1.3. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Владимир Рилски“, гр. Пещера от ОТ439 до ОТ529“ с дължина 155 м.; 

- Дейност № 1.4. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Опълченска“, гр. Пещера от ОТ440 до ОТ431“ с дължина 170 м.; 

- Дейност № 1.5. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Стефан Кънчев“, гр. Пещера от ОТ27 до ОТ13“ с дължина 660 м.; 

- Дейност № 1.6. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Чаталджа“, гр. Пещера“ от ОТ46 до ОТ44 с дължина 145 м. и от ОТ44 до ОТ109 с д-на 105 м.; 

- Дейност № 1.7. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Христо Ботев“, гр. Пещера от ОТ425 до ОТ586“ с дължина 305 м.; 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – дължина на мрежата 5 878 м. 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – дължина на мрежата 9 107 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО“ - инж. Богдан Савов Тачев; образование и професионална квалификация – 

магистър, специалност Пътно строителство; диплома Серия ОЯ №009756, издадена от ВИСИ, 

гр. София, година на придобиване 1975 г.; Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност регистрационен номер № 07167, издадено от КИИП; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по части "Пътна",  

"Временна организация на движението" и „Постоянна организация на движението“ в 

проектантски екип при изпълнението на договори за: 

 Проектант по части "Пътна" и „ВОБД“ в проектантски екип при изпълнението на: 

 "Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи 

и съоръжения на територията на гр. Пещера“ – обща дължина 2 055 м.; включва: 

- Дейност № 1.1. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Беглика“, гр. Пещера от ОТ432 до ОТ433“ с дължина 55 м.; 

- Дейност №1.2. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Панорама“, гр. Пещера от ОТ67 до ОТ439“ с дължина 460 м.; 

- Дейност № 1.3. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Владимир Рилски“, гр. Пещера от ОТ439 до ОТ529“ с дължина 155 м.; 

- Дейност № 1.4. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Опълченска“, гр. Пещера от ОТ440 до ОТ431“ с дължина 170 м.; 

- Дейност № 1.5. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Стефан Кънчев“, гр. Пещера от ОТ27 до ОТ13“ с дължина 660 м.; 

- Дейност № 1.6. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Чаталджа“, гр. Пещера“ от ОТ46 до ОТ44 с дължина 145 м. и от ОТ44 до ОТ109 с д-на 105 м.; 

- Дейност № 1.7. - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. 

„Христо Ботев“, гр. Пещера от ОТ425 до ОТ586“ с дължина 305 м.; 

 

 Проектант по част "Пътна" в проектантски екип при изпълнението на: 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ – дължина на мрежата 5 878 м. 

 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци 

от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ – дължина на мрежата 9 107 м. 

 

 Проектант по части „Пътна“, „ПОД“ и „ВОБД“ в проектантски екип при 

изпълнението на: 

 Изготвяне на работен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на 

общински път VRC 1148 (IV-30811) Синьо бърдо – Ослен Криводол – Лик – Дърманци“ в 

участъка от републикански път Е-79 до с. Ослен Криводол – дължина на участъка 13 340 м. 
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4.8.2. Технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение 

на строителството. 

 ЕКСПЕРТ № 8 – Ръководител на проект - инж. Марин Енев Васев; образование и 

професионална квалификация – магистър строителен инженер, специалност „Транспортно 

строителство”, диплома с рег. № 33201/2002 г., издадена от УАСГ – гр. София; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: 

 "Реконструкция на водопровод в с. Ягода – I етап – Реконструкция на първи 

главен клон“ с дължина на водопроводната мрежа  1 203 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 9 – Технически ръководител – Илияс Костадинос Гонидис - 

образование и професионална квалификация: средно специално образование, специалност 

„Строителство и архитектура“; диплома с рег. № 14690/1983 г., Техникум по строителство „Хр. 

Ботев“, гр. София; професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

 "Реконструкция на водопровод в с. Ягода – I етап – Реконструкция на първи 

главен клон“ с дължина на водопроводната мрежа  1 203 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 10 – Координатор по безопасност и здраве – Ивелин Илиев Иванов - 

образование и професионална квалификация: диплома с рег. № 25758/1995 г., ВВТУ „Тодор 

Каблешков“, гр. София; Удостоверение за координатор по безопасност и здраве съгласно 

Наредба № 2/2004 г.: № 1589/27.03.2018 г. от „Европартнер“ ЕООД, гр. Кърджали; 

професионална компетентност /специфичен професионален опит:  

 "Реконструкция на водопровод в с. Ягода – I етап – Реконструкция на първи 

главен клон“ с дължина на водопроводната мрежа  1 203 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 11 – Отговорник по качеството – Михаил Христов Димитров - 

образование и професионална квалификация: магистър, минен инженер, специалност: „Открито 

разработване на полезни изкопаеми“; диплома с рег. № 12710/27.11.2015 г., издадена от МГУ 

„Св. Иван Рилски“, гр. София; Сертификат № 1771/15.08.2018 г. за обучение по „Контрол върху 

качеството на изпълнението на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, издадено от „Европартнер“ 

ЕООД, гр. Кърджали, професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

 "Реконструкция на водопровод в с. Ягода – I етап – Реконструкция на първи 

главен клон“ с дължина на водопроводната мрежа  1 203 м. 

 

 ЕКСПЕРТ № 12 – Отговорник по опазване на околната среда – Ивелин Илиев 

Иванов - образование и професионална квалификация: диплома с рег. № 25758/1995 г., ВВТУ 

„Тодор Каблешков“, гр. София; Удостоверение № 005-А-TR/21.02.2019 г. за обучение за 

„Опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци“, издадено от „Ведакон“ 

ЕООД, гр. Кърджали; професионална компетентност /специфичен професионален опит:  

 "Реконструкция на водопровод в с. Ягода – I етап – Реконструкция на първи 

главен клон“ с дължина на водопроводната мрежа  1 203 м. 

 

За всеки от експертите участникът е приложил заверени копия на документи, 

удостоверяващи образование, професионална квалификация, специфичен професионален опит – 

дипломи, удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверения за професионална 

квалификация, референции и др. 

 

4.9. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

4.9.1. Срок за  изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 20   

(двадесет) 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 



71 

 

 

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. 

4.9.2. 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. 

4.9.3. Срок за изпълнение на дейността СМР – 100 (сто) 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).  

 

4.10. Организация на персонала (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участниците 

разработват организация на персонала, която обхваща, като минимум експертен персонал – 

(физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), 

които имат отношение по прилагането на мерките) 

 Мерки за организация на екипа от експерти по управление на обекта 

 Мобилизиране 

 Делегиране на права и отговорности 

 Текущо информиране 

 Активно управление на работните процеси 

 Ефективен контрол 

 Активна комуникация 

 Таблица с разпределение на експертния персонал 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка в табличен вид, която обхваща следните етапи от жизнения цикъл – 

подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване (приключване) на обекта; 

завършване (приключване) на експлоатационния живот на обекта. Всеки етап от жизнения 

цикъл, дефиниран от участника,  включва главни етапи, под-етапи, дейности, под-дейности, 

общи мерки на контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на 

рисковете. Обхваната и всяка една дейност, предмет на поръчката – изготвяне на 

инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР, като 

информацията е доразвита с точно описани препратки. Посочен е експертния персонал, който 

участва в изпълнението и има отношение по прилагането на мерките. 

 

Участникът е приложил оптичен носител , в който е записал в цифров вид техническото си 

предложение. 

Деклариран е срок на валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, с приемането участникът да се счита обвързан 

от задълженията и условията, поети с офертата му, до изтичане на този срок. Срокът на 

валидност на офертата съответства на посочения от Възложителя минимален срок. 

Декларирано е, че участникът е запознат със съдържанието и клаузите в приложения към 

документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приема го без 
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възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 

проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок. 

Декларирано е, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената 

поръчка, предлагана от участника, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

включително минимална цена на труд. 

 

Констатации на комисията: 

Комисията разгледа изложенията в горните точки в съответствие с техните препратки 

(когато има такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. Комисията извършва проверка единствено за наличието или липсата на 

задължителните елементи и други поставени изисквания в задължителните указания на 

Възложителя, без да разглежда същите и да се произнася относно тяхната пълнота, 

всеобхватност, качество и други субективни действия и определения. Важно е да се отбележи, 

че Възложителят е дефинирал съдържанието към съответните елементи като изискване, 

отправено към участниците и е техен ангажимент да ги разработят и да укажат кое за тях е 

съответния задължителен елемент. Извън пълномощията на комисията е да ги посочва и 

възприема като такива, ако това не е направено от участника, както и няма право да тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., в случай че не е това, което е посочил и 

записал участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, 

изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника.  

 

Във връзка с описаните констатации по – горе, единодушното мнение на комисията 

е: От представеното Техническо предложение на  „ВЪРШЕЦ 2019” ДЗЗД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията 

за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е 

изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем 

информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД да бъде допуснат до оценка на параметрите на техническото 

предложение. 

 

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следните решения:  

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

1. Не допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

 Участник „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД  

 Участник „НАР“ ООД  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 
 

2. Допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

 Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 
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След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

16:55 часа на 06.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 07.03.2019 

г. от 09:00 часа. 

 

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

 

На 07.03.2019 г. от 09:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

V. 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 - Качество 

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 +П2.5 

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

 

1.1. П2.1 – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, 

ПРИТЕЖАВАЩИ НЕОБХОДИМАТА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИИЯ 

ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР – 10 ТОЧКИ 
Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 ЕКСПЕРТ № 1 – по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ - инж. Таня Цвяткова Игнева - 

Данова; образование и професионална квалификация – Образователна и научна степен доктор, 

Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр.София, докторантура – 02.15.08 г. 

„Водоснабдяване и канализация” тема - „Оценка на риска от претоварване на канализационни 

мрежи и съоръжения и мерки за снижаването му”; Образователно – квалификационна степен 

магистър по специалност „Водоснабдяване и канализация“ с рег. № 34376/2004 г., издадена от 

Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр. София; Удостоверение за ППП с 

регистрационен номер № 10684, издадено от КИИП; професионална компетентност/специфичен 

професионален опит: Участие като проектант по част „ВиК“, която е част от инвестиционен 

проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи/съоръжения с 

дължина на проектираната инфраструктура 13 973,50 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри)  

 

 ЕКСПЕРТ № 2 – по част „ПЪТНА“ - инж. Станислав Веселинов Вълев; 

образование и професионална квалификация – Образователно-квалификационна степен 

Магистър по специалността Транспортно строителство, професионална квалификация Магистър 

инженер, Диплома № 33529/2003 г., издадена от УАСГ - София; Удостоверение за ППП № 

12838,  професионална квалификация - инженер по транспортно строителство, придобита на 

27.03.2010 г., издадено от КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален 

опит: Участие като проектант по част "Пътна", която е част от инвестиционен проект, 

отнасящ се за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи/съоръжения с 

дължина на проектираната инфраструктура 13 973,50 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри) 

 

 ЕКСПЕРТ № 3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“ - инж. Владимир Николаев Николов; 

образование и професионална квалификация – Магистър по специалност „Геодезия“, 

професионална квалификация - Инженер - Геодезист, съгласно Диплома за висше образование 
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Серия ВДФС-97-УАСГ, с рег. № 001436, издадена на 11.08.1998 г.; Удостоверение за ППП, Рег. 

№ 08752, образователно - квалификационна степен Магистър, професионална квалификация - 

инженер - Геодезист, издадено от КИИП, придобита на 11.02.2005 г., по части „Геодезия”, 

„Приложна геодезия”, „Вертикално планиране”, „Трасировъчни проекти и планове”, „Планове 

за регулация”.; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „Геодезия“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за 

рехабилитация на улици с дължина на проектираната инфраструктура 4 431 м. (надвишаваща 

1 000 линейни метри) 

 
 ЕКСПЕРТ № 4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - инж. Таня Цвяткова 

Игнева - Данова; образование и професионална квалификация – Образователна и научна степен 

доктор, Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр.София, докторантура – 

02.15.08 г. „Водоснабдяване и канализация” тема - „Оценка на риска от претоварване на 

канализационни мрежи и съоръжения и мерки за снижаването му”; Образователно – 

квалификационна степен магистър по специалност „Водоснабдяване и канализация“ с рег. № 

34376/2004 г., издадена от Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр. София; 

Удостоверение за ППП с регистрационен номер № 10684, издадено от КИИП; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „Пожарна 

безопасност (ПБ)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната 

инфраструктура 13 973,50 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри) 

 

 ЕКСПЕРТ № 5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ“ - инж. Таня Цвяткова Игнева - Данова; образование и професионална 

квалификация – Образователна и научна степен доктор, Университет по 

архитектура,строителство и геодезия - гр.София, докторантура – 02.15.08 г. „Водоснабдяване и 

канализация” тема - „Оценка на риска от претоварване на канализационни мрежи и съоръжения 

и мерки за снижаването му”; Образователно – квалификационна степен магистър по 

специалност „Водоснабдяване и канализация“ с рег. № 34376/2004 г., издадена от Университет 

по архитектура,строителство и геодезия - гр. София; Удостоверение за ППП с регистрационен 

номер № 10684, издадено от КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален 

опит: Участие като проектант по част „План за управление на строителните отпадъци 

(ПУСО)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 13 973,50 

м. (надвишаваща 1 000 линейни метри) 

 

 ЕКСПЕРТ № 6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ - инж. Таня 

Цвяткова Игнева - Данова; образование и професионална квалификация – Образователна и 

научна степен доктор, Университет по архитектура,строителство и геодезия - гр.София, 

докторантура – 02.15.08 г. „Водоснабдяване и канализация” тема - „Оценка на риска от 

претоварване на канализационни мрежи и съоръжения и мерки за снижаването му”; 

Образователно – квалификационна степен магистър по специалност „Водоснабдяване и 

канализация“ с рег. № 34376/2004 г., издадена от Университет по архитектура,строителство и 

геодезия - гр. София; Удостоверение за ППП с регистрационен номер № 10684, издадено от 

КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „ План за безопасност и здраве (ПБЗ)“, която е част от инвестиционен 

проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи/съоръжения с 

дължина на проектираната инфраструктура 13 973,50 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри) 

 

 ЕКСПЕРТ № 7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО“ - инж. Станислав Веселинов Вълев; образование и професионална 

квалификация – Образователно-квалификационна степен Магистър по специалността 

Транспортно строителство, професионална квалификация Магистър инженер, Диплома № 

33529/2003 г., издадена от УАСГ - София; Удостоверение за ППП № 12838,  професионална 
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квалификация - инженер по транспортно строителство, придобита на 27.03.2010 г., издадено от 

КИИП; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „ Постоянна и временна организация на движението (ПВОД)“, която е 

част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 1 250 м. 

(надвишаваща 1 000 линейни метри) 

 

От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил изпълнението да се осъществи от Ръководен 

състав със следната професионална компетентност: ЕКСПЕРТ-1 - по част 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ”, ЕКСПЕРТ-2 - по част „ПЪТНА”, ЕКСПЕРТ-3 – по част 

„ГЕОДЕЗИЯ“, ЕКСПЕРТ-4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”, ЕКСПЕРТ-5 - по част 

„ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”, ЕКСПЕРТ-6 - по част „ПЛАН ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” и ЕКСПЕРТ-7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”, като всеки един от тях да е участвал в изготвянето на 

съответната за него проектна част, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за 

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

водоснабдителни мрежи/съоръжения и/или път/пътища и/или улица/улици с дължина минимум 

равна на 1 000 линейни метри или повече. Следователно по този подпоказател участникът 

получава 10 точки.  

 

1.2. П2.2 – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО – 10 ТОЧКИ 
 

Точките са поставени от комисията на следните основания: 

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

образование и професионална квалификация – строителен инженер, специалност „ПГС”, 

диплома за завършено висше образование, рег. № 32288/2000, издадена от УАСГ – гр. София; 

професионална компетентност/специфичен професионален опит: участвал като Ръководител 

на проект на: 2 (два) обекта, включващи изграждане и/или реконструкция на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения с дължина на всеки от обектите надвишаваща 1 000 линейни метра и на 2 

(два) обекта, включващи реконструкция и/или рехабилитация на път/пътища с дължина на 

всеки един от обектите надвишаваща 1 000 линейни метра. 

 

 ЕКСПЕРТ № 9 – Технически ръководител – Георги Красимиров Петров - 

образование и професионална квалификация: диплома за средно специално образование, 

Техникум по строителство гр. Монтана, диплома серия В-99, № 029987, специалност – 

строителен техник; професионална компетентност/специфичен професионален опит: участвал 

като Технически ръководител на: 2 (два) обекта, включващи изграждане и/или реконструкция 

на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на всеки от обектите надвишаваща 1 000 

линейни метра. 

 

 ЕКСПЕРТ № 10 – Координатор по безопасност и здраве – Юлиян Константинов 

Георгиев - образование и професионална квалификация: диплома за средно специално 

образование, Техникум по строителство гр.Монтана, диплома № 2204771, рег. № 2170 от 

29.06.2002 г.; специалност – строителен техник; Удостоверение за координатор по безопасност 

и здраве: Удост. № 002-А/21.03.2018 г. от ВЕДАКОН; професионална компетентност 

/специфичен професионален опит:  участвал като Координатор по безопасност и здраве на: 2 

(два) обекта, включващи рехабилитация на път/пътища с дължина на всеки един от обектите 

надвишаваща 1 000 линейни метра. 

 

 ЕКСПЕРТ № 11 – Отговорник по качеството – Деян Емилов Петров - образование 

и професионална квалификация: диплома за средно специално образование, Техникум по 
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строителство  и архитектура гр. Враца, диплома серия К-2000, № 006223, специалност –  

техник; Удостоверение за отговорник по качеството: Удост. № 218-QC/26.11.2018 г. от 

ВЕДАКОН, професионална компетентност/специфичен професионален опит: участвал като 

Отговорник по качеството на: 2 (два) обекта, включващи рехабилитация на път/пътища с 

дължина на всеки един от обектите надвишаваща 1 000 линейни метра. 

 

 ЕКСПЕРТ № 12 – Отговорник по опазване на околната среда – Юлиян 

Константинов Георгиев; образование и професионална квалификация: диплома за средно 

специално образование, Техникум по строителство гр. Монтана, диплома № 2204771, рег. № 

2170 от 29.06.2002 г. специалност – строителен техник; професионална компетентност 

/специфичен професионален опит: участвал като Отговорник по опазване на околната среда 

на: 2 (два) обекта, включващи рехабилитация на път/пътища с дължина на всеки един от 

обектите надвишаваща 1 000 линейни метра. 

 

От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил изпълнението да се осъществи от Ръководен 

състав със следната професионална компетентност: ЕКСПЕРТ-8 – „Ръководител на 

проект“, ЕКСПЕРТ-9 – „Технически ръководител“, ЕКСПЕРТ-10 – „Координатор по 

безопасност и здраве“, ЕКСПЕРТ-11 – „Отговорник по качеството“, ЕКСПЕРТ-12 – 

„Отговорник по опазване на околна среда“, като всеки един от тях да е участвал, на 

съответната заемана от него длъжност в изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или еквивалентна дейност на един обект на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения и/или път/пътища и/или улица/улици с дължина минимум равна на 1 000 

линейни метри или повече. Следователно по този подпоказател участникът получава 10 точки. 

 
1.3. П2.3 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  

Участникът е предложил срок за  изпълнение на дейността изготвяне на технически 

проект – 30   (тридесет) 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 5 точки и се изчислява по формулата: 

П2.3 = (П2.3.1/П2.3.2)x5, където   

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

изготвяне на технически проект от между всички участници - в случая най-ниско предложеният 

срок е 20 (двадесет) календарни дни, предложен от „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД; 

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

технически проект на съответния разглеждан участник - в случая предложеният срок е 30 

(тридесет) календарни дни 
 

При прилагане на формулата за оценка, се получава следният резултат: 

П2.3 = (П2.3.1/П2.3.2)x5 = (20/30)х5 = 0,6667 х 5 = 3,33 ТОЧКИ 
 

 

1.4.  П2.4 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР 
Участникът е предложил срок за изпълнение на дейността СМР – 90 (деветдесет) 

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 
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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 10 точки и се изчислява по формулата:  

П2.4 = (П2.4.1/П2.4.2)x10, където   

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

между всички участници – в случая най-ниско предложеният срок е 90 (деветдесет) календарни 

дни, предложен от „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД;  

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

разглеждан участник  - в случая предложеният срок е 90 (деветдесет) календарни дни 
 

При прилагане на формулата за оценка, се получава следният резултат: 

П2.4 = (П2.4.1/П2.4.2)x10 = (90/90)х10 = 1 х 10 = 10 ТОЧКИ 
 

1.5. П2.5 – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА – 8 ТОЧКИ 
Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 Предложена е организация на персонала за всички дейности от поръчката, като в 

конкретния случай това са изготвянето на инвестиционния проект, осъществяването на 

авторски надзор и изпълнение на строителството и съответно експертния персонал, ангажиран с 

изпълнението на поръчката - физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор (Експерти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството (Експерти № 8, 9, 

10, 11, 12). 

 Предложената организация на персонала обхваща пет етапа на жизнения цикъл, 

всеки от които включва главни етапи; под-етапи; дейности и под-дейности на поръчката; общи 

мерки на контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете. 

Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

подготовката, реализирането, наблюдението, взаимодействието и завършването и отразяват: 

началото на изпълнението на дейностите с тяхната подготовка и планиране; техния развой и 

реално изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект, упражняване на 

авторски надзор и извършване на строителството, осъществяване на непрекъсната проверка, 

контрол  и управление на дейностите, предмет на поръчката и завършва с приключването на 

дейностите. Съответните етапи, посочени от участника, не отразяват жизнения цикъл на 

поръчката в пълна степен, така както е дефиниран в  §2, т.11 от ДР на ЗОП, а именно: „всички 

последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на 

научноизследователски и развойни дейности, производство, търговска дейност и условия за 

извършването и, превоз, употреба и поддръжка, през целия период на съществуване на 

продукта или строежа или на предоставяне на услугата - от придобиването на суровината 

или генерирането на ресурсите до обезвреждането, разчистването и края на 

експлоатацията или употребата“. Участникът не е разработил организация на персонала в 

етапа от завършване на дейностите по строителството на обекта до изтичане на последния 

гаранционен срок, съгласно приложимата нормативна уредба, т.е. през времето на 

експлоатацията му. Ангажимент на участника, вменен не само в условията на настоящата 

обществена поръчка, но и съгласно действащите нормативни актове, е гаранционното 

поддържане на строежа в рамките за гаранционните срокове, за извършването на което е 

необходимо да се предвиди организация на експертите, на които да бъдат вменени задачи и 

отговорности за изпълнение на тези дейности. 
 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка, която обхваща всяка една дейност, предмет на поръчката (проектиране, 

авторски надзор и строителство), но не обхваща всички етапи от жизнения цикъл, като липсва 

разработена организация на персонала за етапа на експлоатацията на извършеното строителство 

до изтичане на съответните гаранционните срокове. 
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От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил организация на персонала (експертния персонал - 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството и физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор), която обхваща всяка една дейност предмет на 

поръчката, но не обхваща поне един етап на жизненият цикъл, които образуват и отразяват 

жизненият цикъл – жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно 

свързани стадии/етапи на развитие на строежа, предмет на обществената поръчка, по 

смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП. Следователно по този подпоказател участникът получава 8 

точки. 

 

След направените изчисления и получените оценки по всеки от подпоказателите,  

формиращи оценката на участника по показател П2 – КАЧЕСТВО, комисията ги сумира 

и получи следния резултат: 

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 + П2.5 

 

№ 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 

10 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на технически лица 

за осигуряване на техническото ръководство при 

изпълнение на строителството 

10 

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

технически проект 3,33 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 10 

5. П2.5 – Организация на персонала 8 

ОБЩО: 41,33 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 + П2.5 = 10 + 10 + 3,33 + 10 + 8 = 41,33 ТОЧКИ 

 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

11:15 часа на 07.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 08.03.2019 

г. от 09:30 часа. 

 

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

 

На 08.03.2019 г. от 09:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

2. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 
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Определяне на оценката по показател П2 - Качество 

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 +П2.5 

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

 

2.1. П2.1 – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, 

ПРИТЕЖАВАЩИ НЕОБХОДИМАТА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИИЯ 

ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР – 10 ТОЧКИ 
Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 ЕКСПЕРТ № 1 – по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ - инж. Янчо Христов Петков; 

образование и професионална квалификация – магистър, специалност Водоснабдяване и 

канализация, Диплома Серия УАСГ - 2011 № 40364, издадена от УАСГ, гр. София; 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност в КИИП с рег. № 42566; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „ВиК“, 

която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 2 055 м. 

(надвишаваща 1 000 линейни метри); Участие като проектант по част „ВиК“, която е част от 

инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 5 878 м. (надвишаваща 1 000 

линейни метри); Участие като проектант по част „ВиК“, която е част от инвестиционен 

проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на водоснабдителни мрежи/съоръжения с 

дължина на проектираната инфраструктура 9 107 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); 

 

 ЕКСПЕРТ № 2 – по част „ПЪТНА“ - инж. Богдан Савов Тачев; образование и 

професионална квалификация – магистър, специалност Пътно строителство Диплома Серия ОЯ 

№009756, издадена от ВИСИ, гр. София, година на придобиване 1975 г.; Удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност регистрационен номер № 07167; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „Пътна“, 

която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 2 055 м. 

(надвишаваща 1 000 линейни метри); Участие като проектант по част „Пътна“, която е част от 

инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 5 878 м. (надвишаваща 1 000 

линейни метри); Участие като проектант по част „Пътна“, която е част от инвестиционен 

проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на водоснабдителни мрежи/съоръжения с 

дължина на проектираната инфраструктура 9 107 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); 

 

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

образование и професионална квалификация – Магистър по специалност Геодезия, Диплома № 

047703, серия УАСГ – 99, издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. 

София;  Пълна проектантска правоспособност в КИИП с рег. № 00419, включен в регистъра на 

КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 

12 / 11.01.2005 по части ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, 

ТРАСИРОВЪЧНИ ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ; Вписан в регистъра 

с лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, съгласно Заповед № РД – 15 – 55 

от 09.07.2008 г.; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „Геодезия“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за 

реконструкция и подмяна на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната 

инфраструктура 5 878 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); Участие като проектант по част 

„Геодезия“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на 

водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 9 107 м. 

(надвишаваща 1 000 линейни метри); 
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 ЕКСПЕРТ № 4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - инж. Венелин Денчев 

Шъков; образование и професионална квалификация – Магистър инженер по специалност 

„Водоснабдяване и канализация“, Диплома № 35515/2007 г., Университет по архитектура, 

строителство и геодезия; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП 

Инженер Рег. № 10820; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност № 10820, издадено от КИИП; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по част „Пожарна 

безопасност (ПБ)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната 

инфраструктура 2 055 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); Участие като проектант по част 

„Пожарна безопасност (ПБ)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за 

реконструкция и подмяна на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната 

инфраструктура 5 878 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); Участие като проектант по част 

„Пожарна безопасност (ПБ)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за 

реконструкция и подмяна на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната 

инфраструктура 9 107 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); 

 

 ЕКСПЕРТ № 5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ“ - инж. Янчо Христов Петков; образование и професионална квалификация – 

Магистър инженер, специалност Водоснабдяване и канализация, Диплома Серия УАСГ - 2011 

№ 40364, издадена от УАСГ, гр. София; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

в КИИП с рег. № 42566 от 2016 г.; професионална компетентност/специфичен професионален 

опит: Участие като проектант по част „План за управление на строителните отпадъци 

(ПУСО)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 2 055 м. 

(надвишаваща 1 000 линейни метри); Участие като проектант по част „План за управление 

на строителните отпадъци (ПУСО)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за 

реконструкция и подмяна на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната 

инфраструктура 5 878 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); Участие като проектант по част 

„План за управление на строителните отпадъци  (ПУСО)“, която е част от инвестиционен 

проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на водоснабдителни мрежи/съоръжения с 

дължина на проектираната инфраструктура 9 107 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); 

 

 ЕКСПЕРТ № 6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ - инж. Янчо 

Христов Петков; образование и професионална квалификация – Магистър инженер, 

специалност Водоснабдяване и канализация, Диплома Серия УАСГ - 2011 № 40364, издадена от 

УАСГ, гр. София; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност в КИИП с рег. № 

42566 от 2016 г.; професионална компетентност/специфичен професионален опит: Участие като 

проектант по част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“, която е част от инвестиционен 

проект, отнасящ се за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи/съоръжения с 

дължина на проектираната инфраструктура 2 055 м. (надвишаваща 1 000 линейни метри); 

Участие като проектант по част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“, която е част от 

инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 5 878 м. (надвишаваща 1 000 

линейни метри); Участие като проектант по част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“, 

която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и подмяна на 

водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина на проектираната инфраструктура 9 107 м. 

(надвишаваща 1 000 линейни метри); 

 

 ЕКСПЕРТ № 7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО“ - инж. Богдан Савов Тачев; образование и професионална квалификация – 

магистър, специалност Пътно строителство; диплома Серия ОЯ №009756, издадена от ВИСИ, 

гр. София, година на придобиване 1975 г.; Удостоверение за пълна проектантска 
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правоспособност регистрационен номер № 07167, издадено от КИИП; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: Участие като проектант по части 

„Постоянна организация на движението (ПОД)“ и „Временна организация и безопасност 

на движението (ВОБД)“, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за реконструкция и 

рехабилитация на път с дължина на проектираната инфраструктура 13 340 м. (надвишаваща 

1 000 линейни метри); 

 

От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил изпълнението да се осъществи от Ръководен 

състав със следната професионална компетентност: ЕКСПЕРТ-1 - по част 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ”, ЕКСПЕРТ-2 - по част „ПЪТНА”, ЕКСПЕРТ-3 – по част 

„ГЕОДЕЗИЯ“, ЕКСПЕРТ-4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”, ЕКСПЕРТ-5 - по част 

„ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”, ЕКСПЕРТ-6 - по част „ПЛАН ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” и ЕКСПЕРТ-7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”, като всеки един от тях да е участвал в изготвянето на 

съответната за него проектна част, която е част от инвестиционен проект, отнасящ се за 

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

водоснабдителни мрежи/съоръжения и/или път/пътища и/или улица/улици с дължина минимум 

равна на 1 000 линейни метри или повече. Следователно по този подпоказател участникът 

получава 10 точки.  

 

2.2. П2.2 – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО – 10 ТОЧКИ 
 

Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 ЕКСПЕРТ № 8 – Ръководител на проект - инж. Марин Енев Васев; образование и 

професионална квалификация – магистър строителен инженер, специалност „Транспортно 

строителство”, диплома с рег. № 33201/2002 г., издадена от УАСГ – гр. София; професионална 

компетентност/специфичен професионален опит: участвал като Ръководител на проект на: 

един обект за реконструкция на водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина 1 203 м. 

(надвишаваща 1 000 линейни метра)  

 

 ЕКСПЕРТ № 9 – Технически ръководител – Илияс Костадинос Гонидис - 

образование и професионална квалификация: средно специално образование, специалност 

„Строителство и архитектура“; диплома с рег. № 14690/1983 г., Техникум по строителство „Хр. 

Ботев“, гр. София; професионална компетентност/специфичен професионален опит: участвал 

като Технически ръководител на: един обект за реконструкция на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения с дължина 1 203 м. (надвишаваща 1 000 линейни метра) 

 

 ЕКСПЕРТ № 10 – Координатор по безопасност и здраве – Ивелин Илиев Иванов - 

образование и професионална квалификация: диплома с рег. № 25758/1995 г., ВВТУ „Тодор 

Каблешков“, гр. София; Удостоверение за координатор по безопасност и здраве съгласно 

Наредба № 2/2004 г.: № 1589/27.03.2018 г. от „Европартнер“ ЕООД, гр. Кърджали; 

професионална компетентност /специфичен професионален опит: участвал като Координатор 

по безопасност и здраве на: един обект за реконструкция на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения с дължина 1 203 м. (надвишаваща 1 000 линейни метра) 

 

 ЕКСПЕРТ № 11 – Отговорник по качеството – Михаил Христов Димитров - 

образование и професионална квалификация: магистър, минен инженер, специалност: „Открито 

разработване на полезни изкопаеми“; диплома с рег. № 12710/27.11.2015 г., издадена от МГУ 

„Св. Иван Рилски“, гр. София; Сертификат № 1771/15.08.2018 г. за обучение по „Контрол върху 

качеството на изпълнението на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, издадено от „Европартнер“ 
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ЕООД, гр. Кърджали, професионална компетентност/специфичен професионален опит: 

участвал като Отговорник по качеството на: един обект за реконструкция на 

водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина 1 203 м. (надвишаваща 1 000 линейни метра) 

 

 ЕКСПЕРТ № 12 – Отговорник по опазване на околната среда – Ивелин Илиев 

Иванов - образование и професионална квалификация: диплома с рег. № 25758/1995 г., ВВТУ 

„Тодор Каблешков“, гр. София; Удостоверение № 005-А-TR/21.02.2019 г. за обучение за 

„Опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци“, издадено от „Ведакон“ 

ЕООД, гр. Кърджали; професионална компетентност /специфичен професионален опит: 

участвал като Отговорник по опазване на околната среда на: един обект за реконструкция на 

водоснабдителни мрежи/съоръжения с дължина 1 203 м. (надвишаваща 1 000 линейни метра)  

От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил изпълнението да се осъществи от Ръководен 

състав със следната професионална компетентност: ЕКСПЕРТ-8 – „Ръководител на 

проект“, ЕКСПЕРТ-9 – „Технически ръководител“, ЕКСПЕРТ-10 – „Координатор по 

безопасност и здраве“, ЕКСПЕРТ-11 – „Отговорник по качеството“, ЕКСПЕРТ-12 – 

„Отговорник по опазване на околна среда“, като всеки един от тях да е участвал, на 

съответната заемана от него длъжност в изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или еквивалентна дейност на един обект на водоснабдителни 

мрежи/съоръжения и/или път/пътища и/или улица/улици с дължина минимум равна на 1 000 

линейни метри или повече. Следователно по този подпоказател участникът получава 10 точки. 

 

2.3. П2.3 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  

Участникът е предложил срок за  изпълнение на дейността изготвяне на технически 

проект – 20   (двадесет) 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 5 точки и се изчислява по формулата: 

П2.3 = (П2.3.1/П2.3.2)x5, където   

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

изготвяне на технически проект от между всички участници - в случая най-ниско предложеният 

срок е 20 (двадесет) календарни дни, предложен от „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД; 

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

технически проект на съответния разглеждан участник - в случая предложеният срок е 20 

(двадесет) календарни дни 
 

При прилагане на формулата за оценка, се получава следният резултат: 

П2.3 = (П2.3.1/П2.3.2)x5 = (20/20)х5 = 1 х 5 = 5 ТОЧКИ 
 

 

2.4.  П2.4 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР 
Участникът е предложил срок за изпълнение на дейността СМР – 100 (сто) 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). 
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Подпоказател П2.4 е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата:  

П2.4 = (П2.4.1/П2.4.2)x10, където   

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

между всички участници – в случая най-ниско предложеният срок е 90 (деветдесет) календарни 

дни, предложен от „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД;  

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

разглеждан участник  - в случая предложеният срок е 100 (сто) календарни дни 
 

При прилагане на формулата за оценка, се получава следният резултат: 

П2.4 = (П2.4.1/П2.4.2)x10 = (90/100)х10 = 0,9 х 10 = 9 ТОЧКИ 
 

 

2.5. П2.5 – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА – 15 ТОЧКИ 
Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 Предложена е организация на персонала за всички дейности от поръчката, като в 

конкретния случай това са изготвянето на инвестиционния проект, осъществяването на 

авторски надзор и изпълнение на строителството и съответно експертния персонал, ангажиран с 

изпълнението на поръчката - физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор (Експерти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството (Експерти № 8, 9, 

10, 11, 12). 

 Предложената организация на персонала обхваща всеки един етап на жизнения 

цикъл; главните етапи; под-етапи; дейности и под-дейности на поръчката; общи мерки на 

контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете. Етапите 

на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на подготовката, 

реализирането, наблюдението, взаимодействието, завършването на обекта и приключването на 

експлоатационния живот на обекта. Съответните етапи образуват и отразяват жизнения цикъл 

по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, тъй като съответно дефинираните етапи на жизнения 

цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхната подготовка и планиране; 

техния развой и реално изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект, 

упражняване на авторски надзор и извършване на строителството, осъществяване на 

непрекъсната проверка, контрол  и управление на дейностите, предмет на поръчката и завършва 

с приключването на дейностите, осъществяване на гаранционната отговорност в гаранционните 

срокове до приключването на експлоатационния живот на обекта. Всеки един от етапите на 

жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани от участника главни етапи. Главните 

етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват съответните категории на под-етапи, 

като съответните категории на под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности, 

под-дейности, общи мерки на контрол и специфични методи на контрол и мерки и методи на 

управление на рисковете (категоризацията е съответно на подготовка; реализиране; 

наблюдение; взаимодействие; завършване на обекта и приключване на експлоатационния живот 

на обекта). 
 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка, която обхваща всеки един етап от жизнения цикъл, а също така обхваща и 

всяка една дейност, предмет на поръчката, като информацията е доразвита с точно описани 

препратки. 

 

От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил организация на персонала (експертния персонал - 

технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството и физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор), която обхваща всяка една дейност предмет на 

поръчката и всеки един етап на жизненият цикъл, които образуват и отразяват жизненият 
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цикъл – жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани 

стадии/етапи на развитие на строежа, предмет на обществената поръчка, по смисъла на §2, 

т.11 от ДР на ЗОП;). Следователно по този подпоказател участникът получава 15 точки. 

 

След направените изчисления и получените оценки по всеки от подпоказателите,  

формиращи оценката на участника по показател П2 – КАЧЕСТВО, комисията ги сумира 

и получи следния резултат: 

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 + П2.5 

 

№ 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 

10 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на технически лица 

за осигуряване на техническото ръководство при 

изпълнение на строителството 

10 

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

технически проект 5 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 9 

5. П2.5 – Организация на персонала 15 

ОБЩО: 49 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 + П2.5 = 10 + 10 + 5 + 9 + 15 = 49 ТОЧКИ 

 

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

информация и направените констатации, комисията взе следните  
 

 

РЕШЕНИЯ: 

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

 Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

Оценките на участниците на параметрите на техническите им предложения, са 

както следва: 

№ Подпоказател 

„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 

„ВЪРШЕЦ 

2019“ ДЗЗД 

Оценка  Оценка  

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 

10 10 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на 

технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството 

10 10 
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3. 
П2.3 – Срок за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект 3,33 5 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 10 9 

5. П2.5 – Организация на персонала 8 15 

ОБЩО: 41,33 49 

 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 13.03.2019 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 ценовите предложения, 

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

работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията 

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

мястото на отварянето“. 

 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 08.03.2019 г. в 10:40 часа. 

 

---------------------------------------------------------IIIIIIIIIII------------------------------------------------------- 

 

На 13.03.2019 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 публичното заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на участниците. 

 

 На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за 

участие в обществената поръчка, или техен/и упълномощен/и представител/и, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

        

На предходното си заседание, комисията взе следните решения:  

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

 Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ 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 08.03.2019 г., чрез съобщение с изх. 

№ 33 00 – 374 от 08.03.2019 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на 

настоящата поръчка на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled35  

 
 

I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовото 

предложение на участника 

Публичното заседание протече в следния ред: 

1. Председателят на комисията оповести резултатите от извършеното от комисията 

оценяване на параметрите на техническите предложения на участниците, както следва: 

 

Оценка по показател П2 – КАЧЕСТВО 

 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled35
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№ Подпоказател 

„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 

„ВЪРШЕЦ 

2019“ ДЗЗД 

Оценка  Оценка  

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 

10 10 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на 

технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството 

10 10 

3. 
П2.3 – Срок за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект 3,33 5 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 10 9 

5. П2.5 – Организация на персонала 8 15 

ОБЩО: 41,33 49 

 

Подробни мотиви за присъждане на оценките по показател П2 – КАЧЕСТВО на 

допуснатите до този етап от процедурата участници са изложени в Протокол № 1 от 

заседанията на комисията, проведени на 01.03.2019 г.; 05.03.2019 г.; 06.03.2019 г.; 07.03.2019 г. 

и 08.03.2019 г. 
 

 

2. Заседанието продължи с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

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

 

2.1. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

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

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

2.1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

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

предложение (Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести 

параметрите на ценовото предложение, както следва: 

2.1.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената 

поръчка в размер на 859 400,00 (словом: осемстотин петдесет и девет хиляди и 

четиристотин) лева без ДДС, съответно 1 031 280,00 (словом: един милион тридесет и една 

хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС, формирана при сумирането на цените за отделните 

дейности, както следва: 

2.1.2.1.1. Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 

17 900,00 (словом: седемнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 21 480,00 (словом: 

двадесет и една хиляди четиристотин и осемдесет) лева с ДДС; 

2.1.2.1.2. Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор 

– 2 000,00 (словом: две хиляди) лева без ДДС и 2 400,00 (словом: две хиляди и 

четиристотин) лева с ДДС; 

2.1.2.1.3. Цена за изпълнение на дейността СМР – 839 500,00 (словом: 

осемстотин тридесет и девет хиляди и петстотин) лева без ДДС и 1 007 400,00 (словом: 

един милион седем хиляди и четиристотин) лева с ДДС; 
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2.1.2.2. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 4,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 100   % 

- допълнителни разходи върху механизация 30  % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  12 % 

- печалба 10 % 

 

2.2. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 

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

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

2.2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

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

предложение (Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести 

параметрите на ценовото предложение, както следва: 

2.2.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената 

поръчка в размер на 855 700,00 (словом: осемстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин) 

лева без ДДС, съответно 1 026 840,00 (словом: един милион двадесет и шест хиляди 

осемстотин и четиридесет) лева с ДДС, формирана при сумирането на цените за отделните 

дейности, както следва: 

2.2.2.1.1. Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 

15 900,00 (словом: петнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 19 080,00 (словом: 

деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС; 

2.2.2.1.2. Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор 

– 4 000,00 (словом: четири хиляди) лева без ДДС и 4 800,00 (словом: четири хиляди и 

осемстотин) лева с ДДС; 

2.2.2.1.3. Цена за изпълнение на дейността СМР – 835 800,00 (словом: 

осемстотин тридесет и пет хиляди и осемстотин) лева без ДДС и 1 002 960,00 (словом: един 

милион две хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС; 

 

2.2.2.2. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 4,50 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 90   % 

- допълнителни разходи върху механизация 35  % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  10 % 

- печалба 10 % 

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

в 10:15 часа на 13.03.2019 г. 

 
 

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

документите в плика „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието им с 

изискванията на Възложителя. 
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1. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

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. 

 

2. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ВЪРШЕЦ 

2019“ 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. 

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

Допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следните участници: 

 Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 
 

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 са допуснати само две оферти, в настоящия случай не може да  

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

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

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 

 

IV.Оценяване на ценовото предложение 

 

Съгласно методиката за оценка показател П1 „Предлагана цена“ се изчислява, както 

следва: 

 

Предлагана цена – П1 

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Изчислява се по 

формулата: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3, където: 



89 

 

 

 

№ Подпоказател Макс. бр. точки 

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 35 

ОБЩО: 50 

  

Оценката за всеки един от подпоказателите се формира, 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; 

   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). Комисията извлича необходимата информация за настоящия подпоказател от 

ТОЧКА І.1. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

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). Комисията извлича необходимата информация за настоящия подпоказател от 

ТОЧКА І.2. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 

Подпоказател П1.3 е с максимална стойност от 35 точки и се изчислява по 

формулата: 

П1.3 = (П1.3.1/П1.3.2)x35, 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 
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 Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая 

(0,00). Комисията извлича необходимата информация за настоящия подпоказател от 

ТОЧКА І.3. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по показателите, съгласно 

методиката за оценка, описани както следва: 

1. Оценка показател П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

дейността 

изготвяне на 

технически 

проект, без 

ДДС, лв., 

П1.1.2. 

Най-ниско 

предложена 

цена за 

изготвяне 

на 

технически 

проект,  без 

ДДС, лв., 

П1.1.1. 

П1.1.1. / 

П1.1.2. 
Тежест 

П1.1 = 

(П1.1.1/П1.1.2)x10 

1 
„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 
17 900,00 

15 900,00 

0,88827 

10 

8,88 

2 
„ВЪРШЕЦ 2019“ 

ДЗЗД 
15 900,00 1,00 10 

 

 

2. Оценка показател П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

дейността 

осъществяване 

на авторски 

надзор, без 

ДДС, лв., 

П1.2.2. 

Най-ниско 

предложена 

цена за 

осъществяване 

на авторски 

надзор,  без 

ДДС, лв., 

П1.2.1. 

П1.2.1. / 

П1.2.2. 
Тежест 

П1.2 = 

(П1.2.1/П1.2.2)x5 

1 
„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 
2 000,00 

2 000,00 

1,00 

5 

5 

2 
„ВЪРШЕЦ 2019“ 

ДЗЗД 
4 000,00 0,50 2,50 

 

 

3. Оценка показател П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

дейността СМР, 

без ДДС, лв., 

П1.3.2. 

Най-ниско 

предложена 

цена за 

изпълнение 

на СМР,  

без ДДС, 

лв., П1.3.1. 

П1.3.1. / 

П1.3.2. 
Тежест 

П1.3 = 

(П1.3.1/П1.3.2)x35 

1 
„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 
839 500,00 

835 800,00 

0,99559 

35 

34,85 

2 
„ВЪРШЕЦ 2019“ 

ДЗЗД 
835 800,00 1,00 35 
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След направените изчисления и получените оценки по всеки от подпоказателите,  

формиращи оценките на участниците по показател П1 –  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, 

комисията ги сумира и получи следния резултат: 

 

№ Подпоказател 

„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 

„ВЪРШЕЦ 

2019“ ДЗЗД 

Оценка  Оценка  

1. 
П1.1 – Цена за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект 8,88 10 

2. 
П1.2 – Цена за изпълнение на дейността 

осъществяване на авторски надзор 
5 2,50 

3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 34,85 35 

ПОКАЗАТЕЛ П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3: 48,73 47,50 

 

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 50 

2.  Качество – П2 50 

 

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 

участниците и резултатите представя по – долу: 

  

№ Участник 

П1 – Предлагана 

цена - Оценка по 

показател П1 

П2 – Качество -

Оценка по 

показател П2 

КО = П1 + П2 

1 „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 48,73 41,33 90,06 

2 „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 47,50 49 96,50 

 
 

VI.Класиране 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в настоящия и предходния протоколи от дейността на 

комисията и получените от участниците оценки, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията извърши следното класиране: 
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ПЪРВО МЯСТО: участник „ВЪРШЕЦ 2019” ДЗЗД, с Комплексна оценка (КО) 

96,50 точки 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД, с Комплексна оценка (КО) 90,06 

точки 

 

VII.Предложение за сключване на договор 

Комисията счита, че офертата на участника „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД в пълна степен 

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

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

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е 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 

вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, открита с Решение № 25/24.01.2019 

г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0004, за изпълнител на 

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

„ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД, Оферта с вх. № 70 00–124/28.02.2019 г., подадена в 16:51 часа, с 

Комплексна оценка 96,50 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 и 

№ 2), 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 13.03.2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   А. Д. Т.* -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. К. С. Т.* - .………(подпис)*…….…….. 

2. инж. К. П. Д.* - .………(подпис)*…….…….. 

3. инж. М. И. Д.* -  .………(подпис)*…….…….. 

4. И. Й. П.* - ………….…(подпис)*…………… 

 

 

 

Получих доклада на комисията на дата: 13.03.2019 г. 

                                                       

                                                           Подпис:… (подпис)*……. 

                                                           инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                              Кмет на Община Вършец 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  

 
 


