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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  

 

         

  

        П Р О Т О К О Л   № 2   
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 55/15.02.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране 

на обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, 

открита с Решение № 24/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 

РОП 00850-2019-0003 
                                                                                                                       

 

                Днес, 25.02.2019 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 сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

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

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 55/15.02.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  
 

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

Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. И. Д. И.* – ст. счетоводител  при Об. А. – Вършец 

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

                                  3. инж. И. Г. Г.* – спец. „НСРК“ 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  

                  

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

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

във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

С придружително писмо изх. № 70 00-94/18.02.2019 г. и на основание чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП, Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до 

всички участници в процедурата по електронен път по реда на Закона за електронния документ 

и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) на посочените в офертите на участниците 

електронни пощи, като придружителното писмо е подписано с електронен подпис. Съгласно 

разпечатката от официалния имейл на Община Вършец – admin_varshetz@mail.bg, писмото и 

Протокол № 1 са изпратени на същата дата – 18.02.2019 г. В същия ден Протокол № 1 е качен и 

на Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на 

официалната интернет страница на Община Вършец на адрес: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled34.  
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В придружителното писмо и Протокол № 1, комисията е дала възможност, на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на протокола, 

участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ 

 Участник „ПЕШЕВ“ ЕООД 

да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

Съгласно разпечатката от официалния имейл на Община Вършец – 

admin_varshetz@mail.bg, придружително писмо изх. № 70 00-94/18.02.2019 г. и Протокол № 1 

са изпратени на участниците, както следва: 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ – на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - stefi_bg@yahoo.com, montel@abv.bg, на дата 18.02.2019 г. в  13:18 

часа.  

 Участник „ПЕШЕВ“ ЕООД - на електронната поща, посочена в офертата на 

участника - peshev.tender@gmail.com, на дата 18.02.2019 г. в  13:19 часа. 

 Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - на електронната 

поща, посочена в офертата на участника - bskeng@mbox.contact.bg, на дата 18.02.2019 г. в  

13:20 часа. 

 Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - kamenovmk@gmail.com , на дата 18.02.2019 г. в  13:21 часа. 
 

Видно от датата на изпращане на Протокол № 1, срокът за представяне на допълнителни 

документи е до 17:00 часа на 25.02.2019 г. 

 

Допълнителни документи от двамата участници са представени преди изтичане на този 

срок и са постъпили в деловодството на Община Вършец, както следва: 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“, 3400 

гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ 

№ 12 

70 00 - 101 21.02.2019 г. 11:54 

2 
„ПЕШЕВ“ ЕООД, 4017 гр. Пловдив, 

ул. „Славянска“ № 82, ет. 3 
70 00 - 105 21.02.2019 г. 14:59 

 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Даниела Мариева 

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

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 55/15.02.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, на 25.02.2019 г., за което е съставен протокол. 

 

Комисията, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи на участниците, като отвори опаковките по реда на 

постъпването им и установи следното: 

 

1. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“  

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника има 

следното съдържание: 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП в .pdf формат на ОБЕДИНЕНИЕ 

„КОНСУЛТ С“; еЕЕДОП в .pdf формат на „СиА ЦВЕТКОВИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; еЕЕДОП 

в .pdf формат на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
mailto:stefi_bg@yahoo.com
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mailto:peshev.tender@gmail.com
mailto:bskeng@mbox.contact.bg
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 Копия на: Разрешение за ползване № СТ-05-160/13.02.2018 г.; Разрешение за 

ползване № СТ-05-160/13.02.2018 г.; Разрешение за ползване № СТ-05-537/09.05.2018 г. 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

1.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

- По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението 

(стр. 6) и документацията за участие (стр. 15) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на оферта участниците 

декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния 

раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние“, т.5 на ЕЕДОП (с посочване на застрахователна 

сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) за 

наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при 

лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или 

еквивалентен документ (за чуждестранните лица).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг 

вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност за консултант, извършващ оценка за съответствието на 

инвестиционните проекти и за консултант, извършващ строителен надзор,) и данни за 

валидност на застраховката. 

 

- По отношение на изискването за технически и професионални способности - 

В еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ трите дейности са 

декларирани, както е посочено по-горе, без да е уточнено за какъв вид консултантска услуга 

става въпрос - по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект 

и/или упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР. В еЕЕДОП на 

ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ и за трите дейности е записано, че са изпълнени услуги по 

оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. Информацията следва да се 

уеднакви, още повече, че изискването за изпълнени идентични или сходни с предмета и обема 

на поръчката услуги се покрива от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ 

като член на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“. Следва да се има предвид, че при направена 

справка в публичните регистри на издадените разрешения за строеж на Община Бойчиновци, 

публикувани на официалната страница на общината за 2016 г., 2017 г. (в които попадат 

декларираните дати за начало на изпълнение на услугите) и 2018 г. не фигурират издадени 

разрешения за строеж (или заповеди за допълване на вече издадени такива в предходни години) 

за посочените по-горе обекти (каквито би следвало да има издадени, ако е извършена оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти за тези обекти, както е декларирано в еЕЕДОП на 

ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“.) При направена справка в публичния регистър на разрешенията 
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за ползване издадени от ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е 

видно, че за тези строежи има издадени разрешения за ползване с дати, съответстващи на 

декларираните от участника за край на изпълнението на услугите. 

 

- В еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ за 

дейност: „Подмяна на тръбопроводи в ромската махала на с. Владимирово, Община 

Бойчиновци“ – етап IIа – Гл. клон III по улици с ОК 33, 34, 35, 39, 41, 40, 138 и клон 19 с ОК 114, 

113, 129, 127 от „Доизграждане водоснабдяването на с. Портитовци и подмяна тръбопровода 

в ромската махала на с. Владимирово, община Бойчиновци“ не е посочена стойност на 

извършената услуга, каквато фигурира в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“. 

Информацията следва да се уеднакви, още повече, че изискването за изпълнени идентични или 

сходни с предмета и обема на поръчката услуги се покрива от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ 

– СТОЯНКА ИВАНОВА“ като член на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“. Изискването за 

посочване на стойност на извършените услуги е и изрично регламентирано в обявлението (стр. 

7-8) и документацията за участие (стр. 16) за обществената поръчка. 

 

1.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ на „СиА 

ЦВЕТКОВИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – 

СТОЯНКА ИВАНОВА“по отношение на горните обстоятелства се констатира следното: 

- По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – 

участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представените нови еЕЕДОП-и е попълнена липсващата информация и за двамата членове на 

Обединението – данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица, застрахователно 

покритие, обхват и период на валидност. По този начин участникът покрива минималните 

изисквания за икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата 

обществена поръчка. 

- По отношение на изискването за технически и професионални способности – 

информацията за изпълнени услуги е уеднаквена в еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ 

– СТОЯНКА ИВАНОВА“ и в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“. И за трите обекта е 

декларирано изпълнение на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване 

на строителен надзор. В представените Разрешения за ползване са посочени окончателните 

доклади, изготвени от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“, което се 

явява своеобразно доказателство, че участникът, като член на обединението е изпълнил услуги 

по упражняване на строителен надзор и за трите строежа в заложения от Възложителя срок от 3 

(три) години спрямо датата на подаване на офертата.  

В Разрешенията за ползване са цитирани Разрешения за строеж, забележки към тях и 

решения за поправка с дати на издаване преди декларираните от участника дати за начало на 

изпълнение на услугите. В допълнение към това е и отбелязаната в Протокол № 1 извършена от 

комисията справка в публичните регистри на издадените разрешения за строеж на Община 

Бойчиновци, публикувани на официалната страница на общината за 2016 г., 2017 г. (в които 

попадат декларираните дати за начало на изпълнение на услугите) и 2018 г. не фигурират 

издадени разрешения за строеж (или заповеди за допълване на вече издадени такива в 

предходни години) за посочените по-горе обекти (каквито би следвало да има издадени, ако е 

извършена оценка за съответствие на инвестиционните проекти за тези обекти, след датите, 

декларирани за начало на изпълнение на услугите). В тази връзка комисията не може да 

установи по категоричен начин дали и в какъв период ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – 

СТОЯНКА ИВАНОВА“ е извършил услуги по изготвяне на доклади за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти за цитираните строежи. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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С оглед горните съображения, комисията взе решение, в съответствие с чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП, да отправи запитване за предоставяне на информация от други лица и органи, в случая 

от Община Бойчиновци в качеството й на възложител на трите услуги, декларирани от 

участника.  

 

2. Участник „ПЕШЕВ“ ЕООД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника има 

следното съдържание: 

 декларация за осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан 

електронно еЕЕДОП. На посочения в декларацията електронен адрес е наличен електронно 

подписан допълнителен еЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, който комисията отвори и 

изтегли свободно. 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

 

2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

- По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението 

(стр. 6) и документацията за участие (стр. 15) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на оферта участниците 

декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния 

раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние“, т.5 на ЕЕДОП (с посочване на застрахователна 

сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) за 

наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при 

лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или 

еквивалентен документ (за чуждестранните лица).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг 

вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност за консултант, извършващ оценка за съответствието на 

инвестиционните проекти и за консултант, извършващ строителен надзор,) и данни за 

валидност на застраховката. 

 

- По отношение на изискването за технически и професионални способности - 

За посочената услуга в еЕЕДОП не е посочена начална дата. При извършена проверка в 

профила на купувача на официалния сайт на Община Гурково - http://www.obshtina-

gurkovo.com/results/, както и на официалната страница на Агенцията за обществени поръчки 

(АОП), не бяха намерени данни за обявяването и възлагането на обществена поръчка с 

посочения по-горе предмет. При направена справка в публичния регистър на разрешенията за 

http://www.obshtina-gurkovo.com/results/
http://www.obshtina-gurkovo.com/results/
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ползване издадени от ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx, се 

установи, че на Община Гурково има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-

1609/11.11.2014 г. за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Конаре, 

община Гурково с дължина 11 198,20 м“.  В тази връзка, ако обектът, за когото участникът е 

декларирал изпълнение на строителен надзор, е същият, то следва, че изпълнението на услугата 

е приключило на 11.11.2014 г., когато е издадено и Разрешението за ползване, а не на 11.11.2016 

г., както е декларирано в еЕЕДОП. При това обстоятелство, декларираната услуга е извън 

референтния период, посочен от Възложителя, от 3 (три) години, считано от датата на подаване 

на офертата на участника. Посоченото несъответствие следва да се отстрани. 

- Декларираната от участника услуга включва само изпълнението на строителен 

надзор, а липсва декларирана услуга по извършена оценка на съответствие на инвестиционни 

проекти за сходен на посочените в документацията видове строежи, т.е. не покрива 

изискванията на Възложителя за опит в изпълнението на идентични или сходни с предмета и 

обема на поръчката дейности. В обявлението (стр. 7-8) и документацията за участие (стр. 16) са 

посочени кои са идентични или сходни дейности, а именно: „Под идентична или сходна с 

предмета и обема на поръчката се разбира консултантска услуга по изготвяне на доклад за 

оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на СМР в съответствие с посочените в ЗУТ функции или 

еквивалентни такива (за консултантски услуги по строителен надзор, предоставяни в други 

държави) при строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 

подмяна и/или еквивалентна дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения и/или 

строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация  и/или еквивалентна 

дейност на път/пътища и/или улица/улици.“ В забележка е изрично уточнено, че изискването за 

изпълнени и двете услуги (изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на СМР) не е кумулативно (т.е. не е необходимо да са 

изпълнени едновременно за един обект), като участник може да покрие изискването с 

изпълнени и двете услуги съвместно по отношение на един строеж или отделно по отношение 

на различни строежи. Посочената непълнота/несъответствие следва да се отстрани, така че да са 

налице и двете изпълнени сходни услуги (заедно или поотделно за различни обекти) в 

заложения срок, с цел покриване на минималните изисквания на Възложителя по този критерий 

за подбор. 

 

2.2. В новопредставения еЕЕДОП на „ПЕШЕВ“ ЕООД по отношение на горните 

обстоятелства се констатира следното: 

- По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – 

участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представения нов еЕЕДОП е попълнена липсващата информация – данни за застрахователя, уеб 

адрес, номер на полица, застрахователно покритие, обхват и период на валидност. По този 

начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 

- По отношение на изискването за технически и професионални способности – 

участникът е декларирал изпълнението на различни от първоначално посочената услуга, както 

следва: 

 Оценка за съответствие на проект за „Изграждане на довеждащи водопроводи и 

ремонт на водохващания в с. Челопеч. Местонахождение: по трасе с осови точки от 1 до 229 

вкл. на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПП, землище на с. Челопеч, ЕКАТТЕ 80323, община 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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Челопеч, област Софийска. Проектът за Изграждане на довеждащи водопроводи и ремонт на 

водохващания в с. Челопеч предвижда изграждане на довеждащи водопроводи от PE тръби 

ф100 и ф150 с обща дължина 4934 м. Трасето на водопроводите започва от съществуващи 

речни водохващания на р. Бревинска, р. Илинденска, р. Белишка и р. Воздол и завършва до 

ПСПВ в ПИ 80323.17.24, област София, община Челопеч, с. Челопеч, м. Кръста /УПИ I-275 – 

за пречиствателна станция и СОЗ, кв. 17, с. Челопеч/. 

При направена справка в публичния регистър на издадените разрешения за строеж на 

официалната страница на Община Челопеч на адрес: http://chelopech.org/?page=6757 е видно, че 

за същия обект има издадено Разрешение за строеж № 5/05.11.2018 г., следователно може да се 

приеме, че е налице извършена услуга по оценка за съответствие на инвестиционен проект за 

този обект. 

 

 Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, координация 

на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на 

количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни 

работи, извършване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на строеж 

„Довеждащ водопровод по полски път 002859 и сградни отклонения за захранване на ПИ 

002441; ПИ 002449; УПИ I-002452; УПИ IV-002891,002425; УПИ V-002457 и УПИ VI-002874 в 

масив 002, ПИ 139; ПИ 140 и УПИ I-1003; с L = 324 м. Местонахождение: землище на с. 

Гълъбово, община Куклен, област Пловдив; разрешение за строеж № 83 от 23.10.2007 г., 

издадено от Главния архитект на Община Куклен - област Пловдив, влязло в сила на 13.11.2007 

г., допълнено със Заповед за очевидна фактическа грешка № 7/20.04.2017 г, влязла в сила на 

09.05.2017г и Заповед за очевидна фактическа грешка № 22/15.09.2017г, влязла в сила на 

02.10.2017г. Разрешение за ползване № СТ-05-381/27.03.2018 г. на ДНСК. 

При направена справка в публичния регистър на издадените Разрешения за ползване 

издадени от ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx, се установи, че 

посочената информация за издаденото разрешение за ползване е вярна и може да се приеме, че е 

налице извършена услуга по осъществяване на строителен надзор по време на строителството за 

този обект. 

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действителното изпълнение на сходни с предмета и обема на поръчката услуги. Същите са 

извършени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на 

участника. В съответствие с тези обстоятелства, по отношение на техническите и 

професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, едновременно 

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени всички 

пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от него 

оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП и 

относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„ПЕШЕВ“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 

нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с 

http://chelopech.org/?page=6757
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, 

или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ПЕШЕВ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

11:00 часа на 25.02.2019 г., като възложи на Председателя на комисията да подготви и 

изпрати запитване до Община Бойчиновци за предоставяне на информация относно 

извършените услуги от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ и 

насрочи следващото заседание да се проведе след получаване на отговор от Община 

Бойчиновци.  

 

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

 

На 07.03.2019 г. от 15:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

С писмо изх. № 70 00 – 300 от 25.02.2019 г. до Кмета на Община Бойчиновци, 

Председателят на комисията е отправил запитване за предоставяне на информация на основание 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, като е поискана следната информация: 

„….От представените документи и заявените данни, обаче, не става ясно дали за 

горепосочените обекти  ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ е извършил 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и изготвяне на комплексни доклади, съгласно 

чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. При направена справка в публичните регистри на издадените 

разрешения за строеж на Община Бойчиновци, публикувани на официалната страница на 

общината за 2016 г., 2017 г. (в които попадат декларираните дати за начало на изпълнение на 

услугите) и 2018 г. не фигурират издадени разрешения за строеж (или заповеди за допълване 

на вече издадени такива в предходни години) за посочените по-горе обекти (каквито би 

следвало да има издадени, ако е извършена оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти за тези обекти). В Разрешенията за ползване са цитирани Разрешения за строеж, 

забележки към тях, заповеди и решения за поправка с дати на издаване преди декларираните 

от участника дати за начало на изпълнение на услугите.  

В тази връзка, моля да ни предоставите информация дали ЕТ „СТИВ – СТЕФАН 

ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ е извършил оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и 

изготвяне на комплексни доклади, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за посочените по-горе 

обекти. В случай, че ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ е изготвил 

доклади за оценка на съответствието на проектите за тези обекти, моля да ни 

предоставите информация за периодите на изпълнение на услугите (начална и крайна дата) и 

стойността им...“ 

 

С писмо изх. № К-598(1)/07.03.2019 г. от Община Бойчиновци, заведено в деловодната 

система на Община Вършец с вх. № 33 00-300(2)/07.03.2019 г. е предоставена исканата 

информация, както следва: 

„В отговор на ваше запитване за извършените дейности от страна на ЕТ „СТИВ – 

СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ и по-специално извършил ли е същия оценка за 

съответствие, съответно изготвяне на комплексен доклад, в какъв период и на каква 

стойност са проектите: 

1.„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Громшин – гл. клон I – О.К. 

123-69; Гл. клон II – О.К. 69-57; Клон I – О.К. 110-64; Клон 2 – О.К. 123-105; Клон 3 – О.К. 126-

162; Клон 4 – О.К. 128-127; Клон 5 – О.К. 104-63“ 
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2.„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Мадан – Клон 1 – О.К. 81-17; 

Клон 2 – О.К. 40-16; Клон 3 – О.К. 212-271“ 

3.„Подмяна на тръбопроводи в ромската махала на с. Владимирово, Община 

Бойчиновци“ – етап IIа – Гл. клон III по улици с ОК 33, 34, 35, 39, 41, 40, 138 и клон 19 с ОК 114, 

113, 129, 127 от „Доизграждане водоснабдяването на с. Портитовци и подмяна тръбопровода 

в ромската махала на с. Владимирово, община Бойчиновци“ 

Ви уведомяваме, че след извършена проверка в архивите на община Бойчиновци за 

горецитираните проекти, бе установено, че ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА 

ИВАНОВА“ е извършил услуга по оценка за съответствие, съответно изготвяне на комплексен 

доклад единствено за проект: „Подмяна на тръбопроводи в ромската махала на с. 

Владимирово, Община Бойчиновци“ – етап IIа – Гл. клон III по улици с ОК 33, 34, 35, 39, 41, 40, 

138 и клон 19 с ОК 114, 113, 129, 127 от „Доизграждане водоснабдяването на с. Портитовци и 

подмяна тръбопровода в ромската махала на с. Владимирово, община Бойчиновци“ 

Относно информацията за периода на изпълнение на услугата и нейната стойност, Ви 

уведомяване, че видно от комплексния доклад (копие от който прилагаме към настоящото 

писмо), срокът за изпълнение е в рамките от 20.11.2008 г. до 30.05.2009 г. ….“  

Към писмото е приложен комплексен доклад за оценка на съответствието за цитирания 

обект, потвърждаващ посочения в писмото период на изпълнение. 

 

От така представените документи става ясно, че две от услугите, декларирани в еЕЕДОП 

от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“, като член на ОБЕДИНЕНИЕ 

„КОНСУЛТ С“, с чийто опит ще се покриват изискванията на Възложителя, са свързани само с 

осъществяване на строителен надзор, а третата услуга включва и изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционен проект, но изпълнението на тази дейност е приключило 

през 2009 г., тоест е извън референтния период от 3 (три) години, считано от датата на подаване 

на офертата, който срок е посочен от Възложителя в обявлението и документацията за участие. 

Констатираното несъответствие по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на 

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

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

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

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

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

за подбор и предварително обявените условия по поръчката. 
 

С оглед гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участникът 

ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“, да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, поради това, че същият не отговаря на 

поставените критерии за подбор по отношение на технически и професионални 

способности относно едната от консултантски услуги с предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на поръчката, а именно: през последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата си не е изпълнил консултантска услуга (или не е посочил 

изпълнението на такава услуга) по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект с предмет изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация 

и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения 

и/или строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 

еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици. 

 На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническото предложение на участника няма 

да бъде разгледано.  

 

 

 

 



10 

 

 

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

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

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

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

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

1. Участник „ПЕШЕВ“ ЕООД 

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

3. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

 

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

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

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

изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни документи и 

стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на 

поръчката. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява дали същото е 

подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за 

участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, комисията 

констатира следното: 

 

1. Участник „ПЕШЕВ“ ЕООД 

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: 

Изложението започва с представяне на участника, принципите в политиката на 

дружеството, сходен опит в изпълнение на консултантски услуги. 

 

1.1. Описание на средствата и продукти, които ще използваме при изпълнение на 

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

съдържанието на този елемент, а именно: Участникът описва средствата и продуктите, които 

смята да използва при изпълнението на дейностите, като посочи за всяко едно средство и продукт 

неговото обвързване със съответните предлагани технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство/ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по 

безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по 

опазване на околната среда) посредством които, ще се постигне качество на изпълнението в 

съответствие с действащото законодателство и изискванията на възложителя за изпълнение на 

предмета на поръчката и обхваща следното, като минимално изисквано – уред за измерване на 

дължините, нивелир, уред за геодезическо заснемане, специализиран софтуер относно заснемане, 

текстообработване, ценообразуване. Участникът описва за всяко едно от средствата и продуктите 

съответните характеристики и области на приложение, както и посочва съответните сертификати, 

когато са приложими за съответното средство и продукт.) 

Участникът е разработил този елемент със следното съдържание: 

 В табличен вид са представени мерки за обезпечаване на присъствието на експертите 

на необходимото място и време за изпълнение на техните задължения – предложени са 3 мерки 

(съставяне на предварителен график за работа и изпълнение; прилагане на метода на 

взаимозаменяемост на експертите вътре в екипа; заместване на ключов експерт с нов), като за 

всяка мярка са разработени следните елементи: същност и обхват; конкретни действия; 

отговорен експерт и неговите задължения; отговорен експерт, който ще извършва контрол 
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върху изпълнението, взаимовръзка между отговорния експерт и контролирани експерти; 

очаквано въздействие и резултат от конкретната мярка 

 Налице са и следните мерки, предложени от участника – система за обезпечаване и 

взаимозаменяемост на експертите на Консултанта; ангажираност на експертите; осигуряване на 

офиси на и в близост до обекта; осигуряване на квартири;  осигуряване на непрекъснат контакт 

с експертите; осигуряване на превозни средства; осигуряване на контрол върху работата на 

експертите; ресурсно обезпечаване. 

 

1.2. 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 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 също така да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

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

цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява 

съответната категоризация на основни етапи, като съответните категории на основни етапи 

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

подчиняват, съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-

дейности, общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването)).  

Изложението на участника в тази точка съдържа изброяване на предвидените за 

изпълнение дейности, обособени в следните групи: 

 Общи дейности по изпълнение на договора – стартиране изпълнението на договора; 

осъществяване на строителен надзор; планове по безопасност и здраве; създаване на система за 

проследяване на изпълнението; организиране на ежемесечни срещи между участниците; 

наблюдение на изпитванията и пробите за достигане на проектните параметри; изготвяне на 

периодични доклади до Възложителя; изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ 

и технически паспорт на строежа; 

 Административни дейности – мобилизация на екипа, подпомагане на Възложителя; 

информирането му за напредъка на работите, за потенциални проблеми; уведомяване на 

Възложителя за спиране изпълнението поради непреодолима сила; обезпечаване на постоянно 

присъствие на обекта на специалистите по съответната част; осигуряване на достъп за 

извършване на проверки на място; изпълнение на препоръките и мерките, съдържащи се в 

докладите на място; 

 Дейности по време на фазата на строителството – контрол върху работните програми 

на строителите; инспектиране на строителните работи; издаване на писмени инструкции; 

проверка на повърхнини по геодезичен път; създаване и водене на дневници на обекта; 

контролиране на целесъобразността на всяка предлагана от строителя промяна; текущ преглед и 

одобряване на исканията за плащане; съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3/2003 г.; 

защита интересите на Възложителя, одобряване на лабораторни изпитвания; контрол върху 

пълнотата  на цялата документация от изпълнението; провеждане на месечни срещи; подготовка 

и организиране подписването на Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Обр. 15) и др.; 

 Дейности по време на гаранционния срок – поддържане на необходимия екип от 

специалисти, които при възникване на дефекти ще осъществяват надзор в процеса на тяхното 

отстраняване. 

 

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

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

разработи Управление на рисковете, което 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 
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контролиране, аспекти на проява, отражение за всяка една дейност от предмет 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 представил своята стратегия за управление на риска, като е дефинирал 

понятието „риск“, компонентите, образуващи рамката на управлението на риска; категоризация; 

описание на процеса на управление. 

 Участникът е дефинирал 4 броя рискове – риск от забавяне при предоставяне на 

изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; риск, 

свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси; риск, свързан с трудности 

при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 

негативна реакция; риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура; 

 За всеки от четирите риска са посочени: обхват; степен на въздействие; мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска (съдържащи дейности, отговорен експерт, контролиращ 

изпълнението и очакван ефект); мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

(съдържащи дейности; отговорен експерт, контролиращ изпълнението и очакван ефект). 

 

1.4. 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, 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) 

 За успешното изпълнение предмета на поръчката участникът е разгледал следните 

ключови въпроси: подготвителен период и мобилизация; установяване и прилагане на най-

добрите системи за качество и контрол при изпълнение на договори за строителство; стартиране 

на обекта; своевременно стартиране и навременно изпълнение на договора за строителство; 

запазване на първоначалните цени и строителни графици; специфика при определяне на 

междинните и окончателните плащания на изпълнителя по договорите за строителство; ; 

недопустими дейности при изпълнение на задачите; осигуряване на активна техническа помощ 

на представителите на Възложителя; отчетност и докладване. 

 Описана е технологията на извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите; 

 Представена е технология за изпълнение на строителен надзор по време на 

строителството на обекта, който ще бъде упражняван поетапно, както следва: подготвителен 

етап за изпълнение на строежа (мобилизация и започване на работите, организация по 

откриване на строителната площадка, заверка на заповедна книга на строежа,публичност); етап 

на изпълнение на строежа – описани са дейностите по упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на различните видове строителни и монтажни работи, актовете и протоколите и от 

кои участници се съставят; последователността в съставянето на необходимата строителна 

документация; контрол на качеството и количествата на изпълняваните СМР; заверяване на 

екзекутивна документация; контрол по спазване изискванията на ЗБУТ; контрол по спазване на 

мерките за опазване на околната среда; недопускане увреждане на трети лица и имоти; 

координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация; система за анализ 

на контролираните дейности с възможност за контрол на обхвата; система за мониторинг, 

осигуряваща повишаване на качеството, дейности по контрол на технологичното оборудване и 

основни материали за изпълнение; изготвяне на окончателен доклад; изготвяне на технически 

паспорт; изброени са нормативните актове, изискванията на които ще се спазват при 

изпълнение. 

 

1.5. 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, като за същите да 

се посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 
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Участникът е разработил следните мерки: 

 Контрол на строителните продукти, влагани в строежа и на извършените строително 

– монтажни работи – осъществяване на непрекъснат надзор от отговорните специалисти; 

ежедневен контрол на извършването на СМР; контрол на извършените работи при съставяне на 

протоколите и актовете по Наредба № 3/2003 г.; контрол на строителните продукти; на 

разплащанията; при изменение на инвестиционния проект; изискване на допълнителни 

изпитвания и др.; 

 Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове – контрол по изпълнение; 

тестване на материалите; инспекции на операциите; контрол на лабораторни и полеви 

изпитвания; коригиращи действия при отклонение; поддържане на отчетност на качеството и 

др. 

 

1.6. 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, като за 

същите да се посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е описал действията и задълженията си вменени му по реда на Наредбата 

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

(например заверка на транспортен дневник, отчет за изпълнение на ПУСО, контрол върху 

изпълнение на заложените в плана цели; контрол върху достоверността и пълнотата на 

изискващите се придружаващи документи и др.) 

 

1.7. 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, като за същите да се посочи за кои от 

дейностите, предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е описал дейностите, които ще извършва, изпълнявайки функциите на 

Координатор по 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 (напр. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ; актуализира плана за безопасност и здраве; организира 

съвместната работа между строителите , в т.ч. подизпълнителите, ако има такива и координира 

техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и 

професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР; предприема 

мерки за допускане до строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на 

строителството и др.) 

 

1.8. Професионална компетентност на ръководния персонал за изпълнение 

предмета на поръчката (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни 

указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът посочва длъжностите, 

лицата и професионална компетентност на технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на поръчката/ (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; 

ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда).  

Участникът е посочил, че всичките му експерти от екипа са взели участие на същите 

позиции при изпълнение на договорите за следните референтни обекти: 

 „Извършване на строителен надзор, КБЗ и съставяне на технически паспорт по 

проект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в 

с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“ – община Гоце Делчев; 

 Извършване на строителен надзор, КБЗ и съставяне на технически паспорт при 

ремонт на техническа инфраструктура – асфалтова настилка, бордюри и дъждоприемни шахти 
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на 18 улици в 8 населени места на община Гоце Делчев – финансирано по програма ПИП на 

Министерски съвет; 

 „Извършване на строителен надзор, КБЗ и съставяне на технически паспорт по 

проект „Изграждане на зелена и достъпна среда – реконструкция на парк „Панорама“, зелени 

площи по ул. „Сливница“, междублоково пространство, асфалтова настилка и тротоари на 22 

улици в гр. Гоце Делчев, осъществено с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г.; 

 Упражняване на строителен надзор, КБЗ и съставяне на технически паспорт при 

реконструкция на водопроводната мрежа на с. Конаре – Община Гурково – първи етап с 

дължина 11 000 м., сградни отклонения за имотите и 53 противопожарни хидранта, 

включително две преминавания под река и възстановяване на републикански път и настилките 

по уличната мрежа. 

 

1.9. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

 Извършване оценка на съответствието на техническия проект и изготвяне на 

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

142, ал. 5 от ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на инвестиционния 

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

ведомства, което се удостоверява с протокол. Възложителят е указал, че предложения срок не 

може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Изпълняване на функциите на строителен надзор в периода 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) до 

издаването на Разрешение за ползване на строежа. 

 Изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

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) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и Технически 

паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от  3 (три) календарни дни от подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството). Възложителят е указал, че предложения срок 

не може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Осъществяване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити 

дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен срок 

за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
 

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 (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; 

ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда)). 

 Участникът е предложил следните мерки, като за всяка са описани характеристиките, 

ангажираните лица и очаквания ефект: осигуряване на непрекъсната информираност на екипа 
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на консултанта за актуалните нормативни документи, касаещи изпълнението на договора; 

проверка и преглед за законосъобразност на всички, съставени документи, свързани с 

изпълнението на строежа; провеждане на вътрешнофирмени консултации и срещи, касаещи 

изпълнението на всяка една дейност; организиране на система за документиране на 

строителните дейности. 

 В табличен вид са представени съставът и задачите на екипа за строителен надзор. 

Посочени са задачите на екип от 7 експерта, дефинирани, както следва: Ръководител на екипа; 

Експерт строителен надзор по част „ВиК“; Експерт строителен надзор по част „Пътна“; 

Инженер по качеството и измерване на строително – монтажните работи; Инженер геодезист – 

строителен надзор по част геодезия; Координатор по безопасност и здраве; Експерт отговорник 

по опазване на околната среда. Вменените задачи и отговорности за всеки от експертите са 

обособени в три етапа – I. Етап на изпълнение на строежа (разделен на етап на подготовка за 

започване на строителството и етап на изпълнение на строежа); II. Заключителен етап и III. 

Гаранционен срок. 

 

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. 

 

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. 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 

с изискванията към съдържанието и предварително обявените условия на поръчката, 

комисията предлага на Възложителя участникът „ПЕШЕВ“ ЕООД 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. ОПИСАНИЕ НА СРЕДСТВАТА И ПРОДУКТИ, КОИТО 

ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ не съответства на 
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задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение. Същото не съдържа описание на минимално изискваните средства и продукти, а 

именно: уред за измерване на дължините, нивелир, уред за геодезическо заснемане, 

специализиран софтуер относно заснемане, текстообработване, ценообразуване. За минимално 

изброените средства и продукти не са описани съответните характеристики и области на 

приложение, нито е налично обвързване със съответните ключови експерти (ЕКСПЕРТ-1 – 

Ръководител на проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – 

Отговорник по качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда). 

 Съдържанието на Т. 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

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

образеца на техническото предложение. На първо място липсва предложение за изпълнение на 

ДЕЙНОСТ № 1- Изготвяне на оценка за съответствие, задължителна част от услугите, предмет 

на поръчката, съгласно Техническата спецификация. На следващо място липсва категоризация 

на планирането; изпълнението; контролирането; управлението и приключването на етапите от 

жизнения цикъл на поръчката по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, които го отразяват. Не е 

представена категоризация със съответната структура, отразяваща нивата на подчинение, на 

етапи, основни етапи; под-етапи; допълнително дефинирани дейности; под-дейности; общи 

мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете. 
 Съдържанието на Т. 3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ не съдържа всички 

изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, посочени от 

Възложителя в образеца на техническото предложение. Посочените от участника рискове не са 

категоризирани на времеви, финансови, технически и други; липсват предпоставки, аспекти на 

проява, отражение за всяка една дейност от предмета на поръчката. Не са посочени числови 

оценки на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, както и начина на 

образуване на съответните числови оценки. 
 Съдържанието на Т. 5. 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. Не са посочени рискове по 

управление на качеството, както и посочване за кои от дейностите, предмет на поръчката, ще се 

прилагат. 
 Съдържанието на Т. 6. 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. Не са посочени рискове по 

опазване на околната среда, както и посочване за кои от дейностите, предмет на поръчката, ще 

се прилагат. 
 Съдържанието на Т. 7. 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. Не са посочени рискове по осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд, както и посочване за кои от дейностите, предмет на поръчката, ще се прилагат. 
 Съдържанието на Т. 8. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

РЪКОВОДНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА не е 

изготвено в съответствие със задължителните изисквания на Възложителя към този елемент. 

Участникът не е посочил длъжностите, лицата и съответно тяхната професионална 

компетентност, така че да са налице следните ключови експерти: ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на 

проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по 

качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда. От така представената 

информация, не може да стане ясно кой точно член от екипа на участника ще изпълнява 

задачите и отговорностите на изискваните експерти в настоящата поръчка. От друга страна, 

информацията от този елемент подлежи на оценка и липсата на изискващите се данни води до 

невъзможност да бъде приложената методиката за оценка. 
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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 № 24/24.01.2019 

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 „ПЕШЕВ“ 

ЕООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

2. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

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:  
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Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следното: 

 

2.1. Описание на средствата и продукти, които ще използваме при изпълнение на 

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

съдържанието на този елемент, а именно: Участникът описва средствата и продуктите, които 

смята да използва при изпълнението на дейностите, като посочи за всяко едно средство и продукт 

неговото обвързване със съответните предлагани технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство/ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по 

безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по 

опазване на околната среда) посредством които, ще се постигне качество на изпълнението в 

съответствие с действащото законодателство и изискванията на възложителя за изпълнение на 

предмета на поръчката и обхваща следното, като минимално изисквано – уред за измерване на 

дължините, нивелир, уред за геодезическо заснемане, специализиран софтуер относно заснемане, 

текстообработване, ценообразуване. Участникът описва за всяко едно от средствата и продуктите 

съответните характеристики и области на приложение, както и посочва съответните сертификати, 

когато са приложими за съответното средство и продукт.) 

Участникът е разработил този елемент в таблична форма със следното съдържание: 

 Колона №1 – с наименование „№“; 

 Колона №2 – с наименование „средства и продукти“ – уред за измерване на 

дължините; нивелир; уред за геодезическо заснемане; специализиран софтуер относно 

заснемане; специализиран софтуер относно текстообработване; специализиран софтуер относно 

ценообразуване. 

 Колона №3 – с наименование „обвързване на средствата и продуктите със 

съответните предлагани технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство/ключови експерти“ – срещу всеки от посочените средства и продукти са посочени 

съответните експерти, обвързани с използването им при изпълнението на дейностите от 

поръчката; 

 Колона №4 – с наименование „характеристики на средствата и продуктите“ – 

срещу всеки от посочените в Колона №2 средства и продукти са посочените техните 

характеристики; 

 Колона №5 – с наименование „области на приложение на средствата и 

продуктите“ - срещу всеки от посочените в Колона №2 средства и продукти са посочените 

областите им на приложение; 

 

2.2. 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 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 също така да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

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

цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява 

съответната категоризация на основни етапи, като съответните категории на основни етапи 

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

подчиняват, съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-

дейности, общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването)).  

 Обхванати са всички дейности от поръчката, като в конкретния случай участникът е 

цитирал Дейност № 1 и Дейност № 2; 

 Съдържат се следните елементи със съответните наименования и категории на Етапи 

на жизнения цикъл; основни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; допълнително 

дефинирани от участника под-дейности; общи мерки и методи на контрол и методи на 

управление на рисковете; 
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 Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването. Съответните 

етапи образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на 

жизнения цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхното планиране; 

техния развой и прилагане и завършва с приключването на дейностите, осъществяване на 

гаранционната отговорност в гаранционния срок и приключването на експлоатационния живот 

на обекта; 

 Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника основни етапи. Основните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

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

съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-дейности, 

общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването). 

 

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

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

разработи Управление на рисковете, което 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 предмет 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 5 броя рискове – липса на информация; противоречиви 

некоректни данни; проблеми със строителните документи; забава в плащанията; забава в 

изпълнението; 

 Посочените рискове са категоризирани на времеви, финансови, технически и други; 

 Участникът е дефинирал предпоставките, които се отнасят за всеки един от 

дефинираните рискове; 

 Дефинирани са мерките за управление за всеки от посочените рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за контролиране за всеки от посочените рискове; 

 Посочени са аспектите на проява за всеки от дефинираните рискове; 

 Участникът е дефинирал 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. 

 

2.4. 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, 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) 

 В табличен вид е разработена технологичната последователност на изпълнение на 

дейностите - обхванати са всички дейности, предмет на поръчката; за всяка дейност е посочен 

експертния персонал, ангажиран с изпълнението; 
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 В табличен вид е разработена технологията и начина на изпълнение на всяка една 

дейност, предмет на поръчката; обхванати са всички дейности от обхвата на поръчката, като са 

обвързани и със съответния експертен персонал, ангажиран с изпълнението. 

 

2.5. 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, като за същите да 

се посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, 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. 

 

2.6. 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, като за 

същите да се посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, 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. 

 

2.7. 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, като за същите да се посочи за кои от 

дейностите, предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, 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. 

 

2.8. Професионална компетентност на ръководния персонал за изпълнение 

предмета на поръчката (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни 

указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът посочва длъжностите, 

лицата и професионална компетентност на технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на поръчката/ (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; 

ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда).  

В табличен вид са посочени следните експерти: 

 Инж. Лидия Георгиева Куцарова – длъжност: ЕКСПЕРТ № 1 – Ръководител на 

проект; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър строителен 

инженер по „ВиК“, диплома рег. № 03804/09.07.1970 г., ВИСИ – гр. София, притежава 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност, валидно за 2019 г.; опит обект/строеж и 

линейна дължина: професионален опит: Извършване на консултантска дейност по оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на 

дейността Ръководител на екип и инженер по част „ВиК“ и изготвяне на технически паспорт на 

строеж: 

  „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на част 

от главен клон I и главни клонове II и III и част от второстепенната мрежа от западния бряг 

на р. Конска, с. Ярджиловци, община Перник“ – дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 л.м. 

 

 Инж. Росен Белчев Ковачев – длъжност: ЕКСПЕРТ № 2 – Координатор по 

безопасност и здраве; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър 

строителен инженер по „Технология и механизация на строителството“, диплома рег. № 006852 

от 11.03.1977 г., ВИСИ – гр. София, притежава Удостоверение КБЗ № КБЗ-4534 от 15.03.2018 
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г., притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, валидно за 2019 г.; опит 

обект/строеж и линейна дължина: професионален опит: Извършване на консултантска дейност 

по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, 

изпълнение на дейността Координатор по безопасност и здраве и изготвяне на технически 

паспорт на строеж:  

 „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на част 

от главен клон I и главни клонове II и III и част от второстепенната мрежа от западния бряг 

на р. Конска, с. Ярджиловци, община Перник“ – дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 л.м. 

 

 Инж. Петранка Костадинова Христова – длъжност: ЕКСПЕРТ № 3 – Отговорник по 

качеството; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър 

електроинженер по „Ел. снабдяване на промишлени предприятия“, диплома рег. № 001621 от 

03.09.1969 г., ВМЕИ– гр. София, притежава Сертификат за контрол на качеството № 1233 от 

16.03.2017, притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, валидно за 2019 

г.; опит обект/строеж и линейна дължина: професионален опит: Извършване на консултантска 

дейност по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен 

надзор, изпълнение на дейността Отговорник по качеството и изготвяне на технически паспорт 

на строеж:  

 „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на част 

от главен клон I и главни клонове II и III и част от второстепенната мрежа от западния бряг 

на р. Конска, с. Ярджиловци, община Перник“ – дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 л.м. 

 

 Инж. Пена Иванова Паскалева – длъжност: ЕКСПЕРТ № 4 – Отговорник по опазване 

на околната среда; професионална компетентност: професионална квалификация – инженер – 

водостроител, специалност „Хидроенергийно строителство“, диплома – Рег. № 10306 от 

04.04.1961 г., ИСИ – гр. София;притежава удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност, валидно за 2019 г. опит обект/строеж и линейна дължина: професионален 

опит: Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността Отговорник по опазване 

на околната среда и изготвяне на технически паспорт на строеж:  

 „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на част 

от главен клон I и главни клонове II и III и част от второстепенната мрежа от западния бряг 

на р. Конска, с. Ярджиловци, община Перник“ – дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 л.м. 

 

2.9. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

 Извършване оценка на съответствието на техническия проект и изготвяне на 

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

142, ал. 5 от ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на инвестиционния 

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

ведомства, което се удостоверява с протокол. Възложителят е указал, че предложения срок не 

може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Изпълняване на функциите на строителен надзор в периода 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) до 

издаването на Разрешение за ползване на строежа. 

 Изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

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) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
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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. 

 Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и Технически 

паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от  3 (три) календарни дни от подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството). Възложителят е указал, че предложения срок 

не може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Осъществяване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити 

дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен срок 

за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
 

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 (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; 

ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда)). 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка, която обхваща всеки следните етапи от жизнения цикъл – планиране; 

изпълнение; контролиране; управление; приключване; приключване на експлоатационния 

живот на обекта. Обхванати са дейност № 1 и дейност № 2 от предмета на поръчката, като 

информацията е доразвита с точно описани препратки към други елементи от техническото 

предложение. 

 

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. 

 

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. 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 
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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  „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа 

всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

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

СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД да бъде допуснат до оценка на параметрите на 

техническото предложение. 

 

3. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

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. Описание на средствата и продукти, които ще използваме при изпълнение на 

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

съдържанието на този елемент, а именно: Участникът описва средствата и продуктите, които 

смята да използва при изпълнението на дейностите, като посочи за всяко едно средство и продукт 

неговото обвързване със съответните предлагани технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство/ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по 

безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по 

опазване на околната среда) посредством които, ще се постигне качество на изпълнението в 

съответствие с действащото законодателство и изискванията на възложителя за изпълнение на 

предмета на поръчката и обхваща следното, като минимално изисквано – уред за измерване на 

дължините, нивелир, уред за геодезическо заснемане, специализиран софтуер относно заснемане, 

текстообработване, ценообразуване. Участникът описва за всяко едно от средствата и продуктите 

съответните характеристики и области на приложение, както и посочва съответните сертификати, 

когато са приложими за съответното средство и продукт.) 

Участникът е разработил този елемент в таблична форма със следното съдържание: 

 Колона №1 – с наименование „№“; 

 Колона №2 – с наименование „средства и продукти“ – уред за измерване на 

дължините; нивелир; уред за геодезическо заснемане; специализиран софтуер относно 

заснемане; специализиран софтуер относно текстообработване; специализиран софтуер относно 

ценообразуване. 

 Колона №3 – с наименование „обвързване на средствата и продуктите със 

съответните предлагани технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство/ключови експерти“ – срещу всеки от посочените средства и продукти са посочени 

съответните експерти, обвързани с използването им при изпълнението на дейностите от 

поръчката; 

 Колона №4 – с наименование „характеристики на средствата и продуктите“ – 

срещу всеки от посочените в Колона №2 средства и продукти са посочените техните 

характеристики; 

 Колона №5 – с наименование „области на приложение на средствата и 

продуктите“ - срещу всеки от посочените в Колона №2 средства и продукти са посочените 

областите им на приложение; 
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3.2. 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 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 също така да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

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

цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява 

съответната категоризация на основни етапи, като съответните категории на основни етапи 

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

подчиняват, съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-

дейности, общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването)).  

 Обхванати са всички дейности от поръчката, като в конкретния случай участникът е 

цитирал Дейност № 1 и Дейност № 2; 

 Съдържат се следните елементи със съответните наименования и категории на Етапи 

на жизнения цикъл; основни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; допълнително 

дефинирани от участника под-дейности; общи мерки и методи на контрол и методи на 

управление на рисковете; 

 Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването. Съответните 

етапи образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на 

жизнения цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхното планиране; 

техния развой и прилагане и завършва с приключването на дейностите, осъществяване на 

гаранционната отговорност в гаранционния срок и приключването на експлоатационния живот 

на обекта; 

 Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника основни етапи. Основните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

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

съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-дейности, 

общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването). 

 

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

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

разработи Управление на рисковете, което 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 предмет 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 5 броя рискове – липса на информация; противоречиви 

некоректни данни; проблеми със строителните документи; забава в плащанията; забава в 

изпълнението; 

 Посочените рискове са категоризирани на времеви, финансови, технически и други; 

 Участникът е дефинирал предпоставките, които се отнасят за всеки един от 

дефинираните рискове; 

 Дефинирани са мерките за управление за всеки от посочените рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за контролиране за всеки от посочените рискове; 

 Посочени са аспектите на проява за всеки от дефинираните рискове; 

 Участникът е дефинирал отражението за всяка една дейност от предмета на 

поръчката за всеки един от дефинираните рискове; 
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 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. 

 

3.4. 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, 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) 

 В табличен вид е разработена технологичната последователност на изпълнение на 

дейностите - обхванати са всички дейности, предмет на поръчката; за всяка дейност е посочен 

експертния персонал, ангажиран с изпълнението; 

 В табличен вид е разработена технологията и начина на изпълнение на всяка една 

дейност, предмет на поръчката; обхванати са всички дейности от обхвата на поръчката, като са 

обвързани и със съответния експертен персонал, ангажиран с изпълнението. 

 

3.5. 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, като за същите да 

се посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, 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. 

 

3.6. 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, като за 

същите да се посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, 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. 

 

3.7. 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, като за същите да се посочи за кои от 

дейностите, предмет на поръчката, ще се прилагат) 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, 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. 

 

3.8. Професионална компетентност на ръководния персонал за изпълнение 

предмета на поръчката (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни 

указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът посочва длъжностите, 

лицата и професионална компетентност на технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на поръчката/ (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; 

ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда).  
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В табличен вид са посочени следните експерти: 

 Инж. Любослав Емилов Симитчийски – длъжност: ЕКСПЕРТ № 1 – Ръководител на 

проект; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър строителен 

инженер по „Водоснабдяване и канализация“, УАСГ – гр. София, притежава удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност; сертификат за ПУСО и удостоверение за ПБЗ; опит 

обект/строеж и линейна дължина: професионален опит: Извършване на консултантска дейност 

по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, 

изпълнение на дейността Ръководител на екип и инженер по част „ВиК“ и изготвяне на 

технически паспорт на строежи 

 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

  Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 

 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

 Инж. Надежда Живкова Боговска – длъжност: ЕКСПЕРТ № 2 – Координатор по 

безопасност и здраве; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър 

строителен инженер по „Транспортно строителство“, диплома Серия УАСГ-2009 № 37211 от 

2009 г., УАСГ – гр. София, притежава свидетелство за професионална квалификация за Одитор 

по пътна безопасност – Серия УАСГ-ЦПО, рег. № 044 от 14.06.2013 г., издадено от УАСГ; 

притежава Сертификат за обучение по здравословни и безопасни условия на труд от 2013 г.; 

опит обект/строеж и линейна дължина: професионален опит: Извършване на консултантска 

дейност по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен 

надзор, изпълнение на дейността Координатор по безопасност и здраве и изготвяне на 

технически паспорт на строежи:  

 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

 Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 

 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

 Инж. Валентин Георгиев Терзиев – длъжност: ЕКСПЕРТ № 3 – Отговорник по 

качеството; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър 

строителен инженер по „Транспортно строителство, железопътно строителство“, диплома 

Серия УАСГ-2009 № 37202 от 2009 г., УАСГ– гр. София, притежава Сертификат за отговорник 

по качеството № 2203 от 01.07.2015 г.; опит обект/строеж и линейна дължина: професионален 

опит: Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността Отговорник по 

качеството на строежи:  

 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

 Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 
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 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

 Инж. Ангелина Владимиров Тодорова – длъжност: ЕКСПЕРТ № 4 – Отговорник по 

опазване на околната среда; професионална компетентност: професионална квалификация – 

инженер – еколог, специалност „Екология и опазване на околната среда“, диплома – Рег. № 

000 328  Серия ХТМУ-2006, ХТМУ – гр. София; опит обект/строеж и линейна дължина: 

професионален опит: Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността 

Отговорник по опазване на околната среда на строежи:  

 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

 Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 

 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

3.9. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 

 Извършване оценка на съответствието на техническия проект и изготвяне на 

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

142, ал. 5 от ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на инвестиционния 

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

ведомства, което се удостоверява с протокол. Възложителят е указал, че предложения срок не 

може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Изпълняване на функциите на строителен надзор в периода 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) до 

издаването на Разрешение за ползване на строежа. 

 Изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

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) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и Технически 

паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от  3 (три) календарни дни от подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството). Възложителят е указал, че предложения срок 

не може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Осъществяване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити 

дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен срок 

за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
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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 (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; 

ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда)). 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка, която обхваща следните етапи от жизнения цикъл – планиране; 

изпълнение; контролиране; приключване на обекта; край на експлоатационния живот на обекта. 

Обхванати са следните дейности, предмет на поръчката – изготвяне на оценка за съответствие и 

упражняване на строителен надзор, като информацията е доразвита с точно описани препратки. 

 

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. 

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. 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  „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 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 „ИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 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 
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1. Не допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следния 

участник: 

 Участник „ПЕШЕВ“ ЕООД  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 
 

2. Допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

 Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

 Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

17:00 часа на 07.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 08.03.2019 

г. от 11:30 часа. 

 

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

 

На 08.03.2019 г. от 11:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

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

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

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

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

следва: 

 

1. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 

1.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 

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

 

1.1. П2.1 – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДНИЯ 

ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА– 15 ТОЧКИ 
Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 За ЕКСПЕРТ № 1 – Ръководител на проект - инж. Лидия Георгиева Куцарова –

професионална квалификация – магистър строителен инженер по „ВиК“, професионален опит и 

компетентност във връзка с осъществяването на надзор по съответната част:  „Извършване на 

консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване 

на строителен надзор, изпълнение на дейността Ръководител на екип и инженер по част „ВиК“ 

и изготвяне на технически паспорт на строеж: „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци 

– I етап; Изграждане на част от главен клон I и главни клонове II и III и част от 

второстепенната мрежа от западния бряг на р. Конска, с. Ярджиловци, община Перник“ – 

дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 л.м. 

 

 За ЕКСПЕРТ № 2 – Координатор по безопасност и здраве - инж. Росен Белчев 

Ковачев – професионална квалификация – магистър строителен инженер по „Технология и 

механизация на строителството“, притежава Удостоверение КБЗ № КБЗ-4534 от 15.03.2018 г.; 

професионален опит и компетентност във връзка с осъществяването на надзор по съответната 

част:  „Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните 
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проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността Координатор по 

безопасност и здраве и изготвяне на технически паспорт на строеж: „Улична водопроводна 

мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на част от главен клон I и главни клонове II и 

III и част от второстепенната мрежа от западния бряг на р. Конска, с. Ярджиловци, община 

Перник“ – дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 л.м. 

 

 За ЕКСПЕРТ № 3 – Отговорник по качеството - инж. Петранка Костадинова 

Христова – професионална квалификация – магистър електроинженер по „Ел. снабдяване на 

промишлени предприятия“, притежава Сертификат за контрол на качеството № 1233 от 

16.03.2017 г.; професионален опит и компетентност във връзка с осъществяването на надзор по 

съответната част: „Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността 

Отговорник по качеството и изготвяне на технически паспорт на строеж: „Улична водопроводна 

мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на част от главен клон I и главни клонове II и 

III и част от второстепенната мрежа от западния бряг на р. Конска, с. Ярджиловци, община 

Перник“ – дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 л.м. 

 

 За ЕКСПЕРТ № 4 – Отговорник по опазване на околната среда - инж. Пена Иванова 

Паскалева – професионална квалификация – инженер – водостроител, специалност 

„Хидроенергийно строителство“, професионален опит и компетентност във връзка с 

осъществяването на надзор по съответната част: „Извършване на консултантска дейност по 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, 

изпълнение на дейността Отговорник по опазване на околната среда и изготвяне на технически 

паспорт на строеж: „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на 

част от главен клон I и главни клонове II и III и част от второстепенната мрежа от западния 

бряг на р. Конска, с. Ярджиловци, община Перник“ – дължина ВиК мрежа и клонове – 15 036 

л.м. 
 

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 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по 

качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда, като всеки един от 

експертите да е участвал в осъществяването на надзор по съответната част за него на 1 бр. 

обект/строеж с линейна дължина от 1 000 м. или повече.). Следователно по този подпоказател 

участникът получава 15 точки.  

 

1.2. П2.2 - СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ И ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД 
 

Участникът е предложил да извърши оценка на съответствието на техническия проект и 

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

съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на 

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

компетентни ведомства. 

 

Подпоказател П2.2. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 

 

 

Тъй като и двамата участника, допуснати до оценка на параметрите на техническото 

предложение, са предложили еднакъв срок за изпълнение на тази дейност (а именно три 
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календарни дни), при прилагане на формулата за оценка, разглежданият участник получава 10 

(десет) точки: 

 

  

 

 

1.3.  П2.3 - СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАСПОРТ 
 

Участникът е предложил да изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за 

строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от  3 (три) календарни дни от 

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

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

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

 

Подпоказател П2.3. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 

 

 

Тъй като и двамата участника, допуснати до оценка на параметрите на техническото 

предложение, са предложили еднакъв срок за изпълнение на тази дейност (а именно три 

календарни дни), при прилагане на формулата за оценка, разглежданият участник получава 10 

(десет) точки: 

 

 
 

 

1.4. П2.4 – 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 участникът е цитирал Дейност № 1 и Дейност № 2 и съответно експертния 

персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката; 

 Предложената организация на персонала обхваща всеки един етап на жизнения 

цикъл; основни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; допълнително дефинирани от 

участника под-дейности; общи мерки и методи на контрол и методи на управление на 

рисковете. Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването. Съответните 

етапи образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на 

жизнения цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхното планиране; 

техния развой и прилагане и завършва с приключването на дейностите, осъществяване на 

гаранционната отговорност в гаранционния срок и приключването на експлоатационния живот 

на обекта. Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника основни етапи. Основните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

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

съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-дейности, 

общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването). 
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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 (ръководния персонал – 

експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност 

предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват 

жизнения цикъл – жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно 

свързани стадии/етапи на развитие на услугата, 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 

 

№ Подпоказател 
Оценка на 

участника 

1. 
П2.1 – Професионална компетентност на ръководния 

персонал за изпълнение предмета на поръчката 15 

2. 
П2.2 - Срок за извършване на оценка на съответствието на 

техническия проект и изготвяне на комплексен доклад 10 

3. 
П2.3 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и 

технически паспорт 10 

4. П2.4 – Организация на персонала 15 

ОБЩО: 50 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 15 + 10 + 10 + 15 = 50 точки 

 

 

2. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 

1.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 

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

 

1.1. П2.1 – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДНИЯ 

ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА– 15 ТОЧКИ 
Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 За ЕКСПЕРТ № 1 – Ръководител на проект - инж. Любослав Емилов Симитчийски –

професионална квалификация – магистър строителен инженер по „Водоснабдяване и 

канализация“, сертификат за ПУСО и удостоверение за ПБЗ; професионален опит и 
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компетентност във връзка с осъществяването на надзор по съответната част: Извършване на 

консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване 

на строителен надзор, изпълнение на дейността Ръководител на екип и инженер по част „ВиК“ 

и изготвяне на технически паспорт на строежи: 

 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

  Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 

 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

 За ЕКСПЕРТ № 2 – Координатор по безопасност и здраве - инж. Надежда Живкова 

Боговска – професионална квалификация – магистър строителен инженер по „Транспортно 

строителство“, притежава Сертификат за обучение по здравословни и безопасни условия на 

труд от 2013 г.; професионален опит и компетентност във връзка с осъществяването на надзор 

по съответната част: Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността 

Координатор по безопасност и здраве и изготвяне на технически паспорт на строежи:  

 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

 Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 

 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

 За ЕКСПЕРТ № 3 – Отговорник по качеството - инж. Валентин Георгиев Терзиев –

професионална квалификация – магистър строителен инженер по „Транспортно строителство, 

железопътно строителство“, притежава Сертификат за отговорник по качеството № 2203 от 

01.07.2015 г.; професионален опит и компетентност във връзка с осъществяването на надзор по 

съответната част: Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността 

Отговорник по качеството на строежи:  

 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

 Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 

 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

 За ЕКСПЕРТ № 4 – Отговорник по опазване на околната среда - инж. Ангелина 

Владимиров Тодорова – професионална квалификация – инженер – еколог, специалност 

„Екология и опазване на околната среда“, професионален опит и компетентност във връзка с 

осъществяването на надзор по съответната част: Извършване на консултантска дейност по 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, 

изпълнение на дейността Отговорник по опазване на околната среда на строежи:  
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 Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м. 

 Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ – 2 402 л.м. 

 Консултантска услуга по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4 200 л.м. 

 

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 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по 

качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда, като всеки един от 

експертите да е участвал в осъществяването на надзор по съответната част за него на 1 бр. 

обект/строеж с линейна дължина от 1 000 м. или повече.). Следователно по този подпоказател 

участникът получава 15 точки.  

 

1.2. П2.2 - СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ И ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД 
 

Участникът е предложил да извърши оценка на съответствието на техническия проект и 

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

съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на 

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

компетентни ведомства. 

 

Подпоказател П2.2. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 

 

 

Тъй като и двамата участника, допуснати до оценка на параметрите на техническото 

предложение, са предложили еднакъв срок за изпълнение на тази дейност (а именно три 

календарни дни), при прилагане на формулата за оценка, разглежданият участник получава 10 

(десет) точки: 

 

  

 

1.3.  П2.3 - СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАСПОРТ 
 

Участникът е предложил да изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за 

строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от  3 (три) календарни дни от 

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

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

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

 

Подпоказател П2.3. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 
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Тъй като и двамата участника, допуснати до оценка на параметрите на техническото 

предложение, са предложили еднакъв срок за изпълнение на тази дейност (а именно три 

календарни дни), при прилагане на формулата за оценка, разглежданият участник получава 10 

(десет) точки: 

 

 
 

 

1.4. П2.4 – 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 участникът е цитирал Дейност № 1 и Дейност № 2 и съответно експертния 

персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката; 

 Предложената организация на персонала обхваща всеки един етап на жизнения 

цикъл; основни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; допълнително дефинирани от 

участника под-дейности; общи мерки и методи на контрол и методи на управление на 

рисковете. Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването. Съответните 

етапи образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на 

жизнения цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхното планиране; 

техния развой и прилагане и завършва с приключването на дейностите, осъществяване на 

гаранционната отговорност в гаранционния срок и приключването на експлоатационния живот 

на обекта. Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника основни етапи. Основните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

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

съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-дейности, 

общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването). 

 

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 (ръководния персонал – 

експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност 

предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват 

жизнения цикъл – жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно 

свързани стадии/етапи на развитие на услугата, 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 
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№ Подпоказател 
Оценка на 

участника 

1. 
П2.1 – Професионална компетентност на ръководния 

персонал за изпълнение предмета на поръчката 15 

2. 
П2.2 - Срок за извършване на оценка на съответствието на 

техническия проект и изготвяне на комплексен доклад 10 

3. 
П2.3 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и 

технически паспорт 10 

4. П2.4 – Организация на персонала 15 

ОБЩО: 50 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 15 + 10 + 10 + 15 = 50 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 „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 13.03.2019 г. (сряда) от 11:00 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 14:30 

часа. 

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

 

На 13.03.2019 г. от 11.00 часа комисията се събра в пълен състав в заседателната зала 

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

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници: 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за 

участие в обществената поръчка, или техен/и упълномощен/и представител/и, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

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

на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в пликове „Предлагани 

ценови параметри“, бе оповестено на 08.03.2019 г., чрез съобщение с изх. № 33 00 – 375 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=buyerprofileopsled34  

 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled34
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V. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници 

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: 

№ Подпоказател 

„БСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

АД 

„ИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

Оценка  Оценка 

1. 

П2.1 – Професионална компетентност на 

ръководния персонал за изпълнение 

предмета на поръчката 
15 15 

2. 

П2.2 - Срок за извършване на оценка на 

съответствието на техническия проект и 

изготвяне на комплексен доклад 
10 10 

3. 
П2.3 - Срок за изготвяне на окончателен 

доклад и технически паспорт 10 10 

4. П2.4 – Организация на персонала 15 15 

ОБЩО: 50 50 

 
 

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 „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

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: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 19 300,00 

(деветнадесет хиляди и триста) лева без ДДС, съответно 23 160,00 (двадесет и три хиляди 

сто и шестдесет) лева с ДДС, разпределена, както следва: 

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

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

ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 1 550,00 (хиляда петстотин и петдесет) лева без ДДС  и 1 860,00 (хиляда 

осемстотин и шестдесет) лева с ДДС; 

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

СМР – 17 750,00 (седемнадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС  и 21 300,00 

(двадесет и една хиляди и триста) лева с ДДС. 

 

2.2. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

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 
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предложение (Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести 

параметрите на ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 19 650,00 

(деветнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, съответно 23 580,00 (двадесет и 

три хиляди петстотин и осемдесет) лева с ДДС, разпределена, както следва: 

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

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

ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 2 650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС  и 3 180,00 

(три хиляди сто и осемдесет) лева с ДДС; 

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

СМР – 17 000,00 (седемнадесет хиляди) лева без ДДС и 20 400,00 (двадесет хиляди и 

четиристотин) лева с ДДС. 

 
 

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

в 11:15 часа на 13.03.2019 г. 
 

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

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

им с изискванията на възложителя. 
 

1. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „БУЛ 

СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Участникът е попълнил дадения към 

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

аритметични несъответствия между общата цена и цените за отделните изброени дейности. 

Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка. 

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

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

предвидения финансов ресурс за поръчката.  

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

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

 

2. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 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.  

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: 
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Допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следните участници: 

 Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИГ“ АД 

 Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 

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

плик „Предлагани ценови параметри“. 

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

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

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

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 
 
 

VIII. Оценяване на ценовото предложение 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по показател П1, съгласно 

методиката за оценка, описан както следва: 

Предлагана цена – П1 

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой 

точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на 

останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула: 

, където 

 

П1min – най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от 

всички участници;  

П1i – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на 

съответния разглеждан участник 

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). 

Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от ТОЧКА І. от 

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения, съгласно методиката за 

оценка, описани както следва: 

№ Участник 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

обществената 

поръчка, без 

ДДС, лв., П1i 

Най-ниско 

предложена 

цена за 

изпълнение на 

обществената 

поръчка,  без 

ДДС, лв., П1min 

П1min / П1i Тежест 
П1 = 

(П1min/П1i)x50 

1 

„БУЛ СТРОЙ 

КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
19 300,00 

19 300,00 

1,00 

50 

50 

2 
„ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 
19 650,00 0,9822 49,11 

 
 

IX. 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 
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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 
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
50 50 100 

2 
„ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 
49,11 50 99,11 

 

 

X. 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: 
 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с 

Комплексна оценка (КО) 100 точки 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с Комплексна оценка 

(КО) 99,11 точки 

 

 

XI.Предложение за сключване на договор 

Комисията счита, че офертата на участника „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

АД 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: „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на вътрешна 

водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, открита с Решение № 24/24.01.2019 г. на Кмета 

на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0003, за изпълнител на 
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обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 130188559, Оферта с вх. № 70 00-

92/14.02.2019 г., подадена в 14:08 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка 19 300,00 (деветнадесет хиляди и триста) лева без ДДС, с 

комплексна оценка 100 точки. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 13.03.2019 г. в 14:20 часа. 

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

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

Възложителя, заедно с цялата документация и офертите на участниците, както и с Протокол № 

1 от заседанията на комисията, проведени на 15.02.2019 г. и 18.02.2019 г., за приемане работата 

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

6 от ЗОП от Възложителя. 
 

 
 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   А. Д. Т.* -  ..........(подпис)*.................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. И. Д. И.* - ……(подпис)*……….………. 

2. инж. К. П. Д.* - .……(подпис)*……….…. 

3. инж. И. Г. Г.* - …….(подпис)*..…………. 

4. И. Й. П.* - ………(подпис)*…….…………. 

 

 

 

Получих протокола на комисията на дата: 13.03.2019 г. 

                                                       

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

                                                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                                       Кмет на Община Вършец 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …………(подпис)*.………….. 

                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                 Кмет на Община Вършец 

 

Дата на утвърждаване: 14.03.2019 г. 
 

 

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

ЗЗЛД  

 


