
ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес, 09.05.2018 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-185 от 

09.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството“ по Обособена 

позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 

1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ 

и Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор 

по време на строителството на обект: „Строително-монтажни работи за 

подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, открита с 

Решение №РД-04-136 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. инж. Валентин Райчов Терзийски – главен инженер на община Костенец;  

 2. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист”. 

 

Запечатаните пликове с офертите за участие в публичното състезание бяха 

предадени на комисията в 10:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-185 от 

09.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящ регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с 

участниците, подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

изх.№12-12 от 09.05.2018 г., в определения срок са постъпили 12 /дванадесет/ оферти за 

участие по обособените позиции  на обществената поръчка.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата няма такива представители. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирани оферти по обособените позиции – 12 /дванадесет/ бр., както 

следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„Т7 Консулт“ ЕООД – по 

обособена позиция №1 
92-Т-12 30.04.2018 г. 16.27 ч. 

2. 
„Т7 Консулт“ ЕООД – по 

обособена позиция №2 
92-Т-13 30.04.2018 г. 16.32 ч. 



 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

3. 

„Мултиплекс 

инженеринг“ ЕООД – по 

обособена позиция №2 

92-М-10 03.05.2018 г. 12.56 ч. 

4. 

„Бул Строй Контрол 

инженеринг“ АД – по 

обособена позиция №2 

92-Б-47 04.05.2018 г. 15.49 ч. 

5. 
„Пловдивинвест“ АД – по 

обособена позиция №1 
92-П-26 04.05.2018 г.  16.08 ч. 

6. 
„Пловдивинвест“ АД – по 

обособена позиция №2 
92-П-27 04.05.2018 г. 16.09 ч. 

7. 

ЕТ „Строителен надзор 

Татяна Немска“ – по 

обособена позиция №2 

92-Е-104 08.05.2018 г. 10.25 ч. 

8. 
„Контрол 21“ ООД – по 

обособена позиция №1 
92-К-42 08.05.2018 г. 10.30 ч. 

9. 

„Състейнъбъл Консулт“ 

ЕООД – по обособена 

позиция №2 

92-С-69 08.05.2018 г. 10.38 ч. 

10. 
„Строл – 1000“ АД – по 

обособена позиция №1 
92-С-70 08.05.2018 г. 11.35 ч. 

11. 

„Кима Консулт“ ЕООД – 

по обособена позиция №1 

и обособена позиция №2 

92-К-43 08.05.2018 г. 13.23 ч. 

12. 

„Икар Консулт“ АД – по 

обособена позиция №1 и 

обособена позиция №2 

92-И-15 08.05.2018 г. 13.25 ч. 

 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията 

на участника за всяка една от обособените позиции.  

 

 Офертите се отвориха, като последователно за всяка една се изпълниха 

следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такива при участника. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на пликовете с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същите бяха прибрани на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участника, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в пликовете на участника. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 



Комисията продължи работата си в закрити заседания на 11.05.2018 г.,   

15.05.2018 г. и 18.05.2018 г., като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

І.  За участието в обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството“ по Обособена 

позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 

1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 

9+000“, в постъпилите оферти от участниците се установи следното:  

 1. „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, със седалище и адрес на управление: 

Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000,                   

ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №18, ет. 5, офис 15А, тел.: 032/393300, факс: 032/627672, 

електронна поща: t7.consultant@gmail.com, представлявано от Живко Николов Тенев – 

Управител. 

1.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А 

„Годност“, т. 1 на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: да притежава валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), 

или валидно Удостоверение (съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор) - за упражняване на дейностите по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение за правото за упражняване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно 

националното им законодателство). 

1.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.1.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

участника да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

2. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527, със седалище и адрес на 

управление: Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000, 

бул. „Руски“ №15, тел.: 032/634666, факс: 032/626215, електронна поща: pinv_21@abv.bg, 

интернет адрес: plovdivinvest-bg.com, представлявано от Петър Веселинов Ангелов – 

Изпълнителен директор.  

2.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) от Единен европейски документ за 

обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.1.2. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочените всички 

членове на екипа – ръководител надзорен екип, експерт по част „Пътна“, експерт по част 

„Конструкции“, отговорник/специалист по контрола на качеството и 

координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, в какво правоотношение са с 

участника.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
mailto:pinv_21@abv.bg
http://plovdivinvest-bg.com/


2.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) от Единен европейски документ за 

обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.1.2.4. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посоченият 

отговорник/специалист по контрола на качеството да притежава валиден към датата на 

подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за 

осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания по ЗУТ.  

2.3. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.1.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

участника да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

3. „Контрол 21“ ООД, с ЕИК 130064337, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, п.к.1164,            

ул. „Цанко Церковски“ №34, ап. 2, тел.: 0888/555359, факс: 02/9633231, електронен 

адрес: control21@abv.bg, представлявано от Сенко Гаврилов Георгиев – Управител. 

 Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

4. „Строл – 1000“ АД, с ЕИК 130046442, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Красно село, п.к.1612,     

ул. „Софийски герой“ №1, ет. 2, офис 2, тел.: 02/9441156, факс: 02/4237515, Електронна 

поща: strol@abv.bg, представлявано от Савина Свиленова Белчева – Изпълнителен 

директор.  

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.   

5. „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668, със седалище и адрес на 

управление: Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000, 

ул. „Филип Македонски“ №50, ет. 4, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к.4000, 

бул. “Васил Априлов“ №20, ет. 4, тел.: 032/594301, електронен адрес: office@kima.bg, 

представлявано от Марин Кирилов Младенов – Управител. 

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.   

6. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, п.к.1612,            

кв. Витоша, ул. "Димитър Шишманов" №11 (партер), тел.: 02/8624585, факс: 02/8624881, 

електронна поща: p_vladimirov@ikarconsult.com, интернет адрес: www.ikarconsult.com, 

представлявано от Пламен Василев Владимиров – Изпълнителен директор. 

6.1. Участника не е представил коректно попълнена Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, попълнена по Образец №6, съгласно изискванията на 

Указанията към участниците за участие в поръчката. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:control21@abv.bg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:strol@abv.bg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
mailto:office@kima.bg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:p_vladimirov@ikarconsult.com
http://www.ikarconsult.com/


6.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А 

„Годност“, т. 1 на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: да притежава валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), 

или валидно Удостоверение (съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор) - за упражняване на дейностите по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение за правото за упражняване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно 

националното им законодателство). 

6.3. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП на представения от него 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.1.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

участника през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

да е изпълнил поне 2 (две) дейности/услуги, с предмет, идентичен или сходен с предмета 

на настоящата обособена позиция. За да бъде евентуално прието от комисията за сходен 

обект, посоченото възстановяване на пътна настилка за 8 340.60 м. на обект: 

„ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И 

ОТПАДНИ ВОДИ НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ“ по ОП ”ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“, 

трябва да бъде подробно описано в какво се състои. 

6.4. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) от Единен европейски документ за 

обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.1.2.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения ръководител на 

надзорен екип да има опит като ръководител на екип, упражнявал строителен надзор на 

минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или 

рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската 

и/или републиканската пътна мрежа и/или на улици и съоръженията към тях.  

6.5. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.1.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

участника да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

ІІ. За участието в обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството“ по Обособена 

позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Строително-монтажни работи за подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в постъпилите оферти от 

участниците се установи следното:  

 



1. „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, със седалище и адрес на управление: 

Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000,                   

ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №18, ет. 5, офис 15А, тел.: 032/393300, факс: 032/627672, 

електронна поща: t7.consultant@gmail.com, представлявано от Живко Николов Тенев – 

Управител. 

1.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А 

„Годност“, т. 1) на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: да притежава валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), 

или валидно Удостоверение (съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор) - за упражняване на дейностите по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение за правото за упражняване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно 

националното им законодателство). 

1.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

участника да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор.  

2. „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340, със седалище и адрес 

на управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Сердика, 

п.к.1233, кв. „Банишора“, ул. „Люти брод“ №3, ет. 1, тел.: 0888/454140, факс: 02/9813655, 

електронна поща: multiplex@abv.bg, представлявано от Кънчо Стойков Паскалев – 

Управител.   

2.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) от Единен европейски документ за 

обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.2.2.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения ръководител на 

надзорен екип да има опит като ръководител на екип, упражнявал строителен надзор на 

минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или 

рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради.  

2.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) от Единен европейски документ за 

обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.2.2. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения 

отговорник/специалист по контрола на качеството в какво правоотношение е с 

участника.   

3. „Бул Строй Контрол инженеринг“ АД, с ЕИК 130188559, със седалище и 

адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район 

Витоша, п.к.1680, ул. „Лъвски рид“ №4, тел.: 02/8691742, факс: 02/8691742, електронна 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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поща: bskeng@mbox.contact.bg, интернет адрес: www.bskeng.com, представлявано от 

Васил Иванов Вутов – Изпълнителен директор.  

3.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

участника да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

4. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527, със седалище и адрес на управление: 

Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000, бул. „Руски“ 

№15, тел.: 032/634666, факс: 032/626215, електронна поща: pinv_21@abv.bg, интернет 

адрес: plovdivinvest-bg.com, представлявано от Петър Веселинов Ангелов – 

Изпълнителен директор.  

4.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

участника да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

5. ЕТ „Строителен надзор Татяна Немска“, с ЕИК 130092219, със седалище и 

адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район 

Подуяне, п.к.1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 92, вх. В, ет. 1, ап. 57, с адрес за 

кореспонденция: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Слатина, 

п.к.1113, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Галилео Галилей“ №20, вх. Б, тел.: 0888921534, факс: 

02/4446333, електронна поща: nemsska@abv.bg, представлявано от Татяна Василева 

Немска – Управител. 

5.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) от Единен европейски документ за 

обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.2.2.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения ръководител на 

надзорен екип да има опит като ръководител на екип, упражнявал строителен надзор на 

минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или 

рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради.  

6. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Красно село, 

п.к.1612, ж.к. „Лагера“, ул. "Мъглен“ №5, ет. 5, ап. 15, с адрес за кореспонденция:         

гр. София, п.к.1303, ул. „Камен Андреев“ №24, ет. 8, офис 807, тел.: 0879/606714, 

електронен адрес: sconsultingbg@gmail.com, представлявано от Анелия Кирилова Пеева-

Марчева – Управител.   

6.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи 

минимални изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. 

Критерии за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 
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участника да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

7. „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668, със седалище и адрес на 

управление: Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000, 

ул. „Филип Македонски“ №50, ет. 4, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к.4000, 

бул. “Васил Априлов“ №20, ет. 4, тел.: 032/594301, електронен адрес: office@kima.bg, 

представлявано от Марин Кирилов Младенов – Управител. 

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.   

8. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, п.к.1612,            

кв. Витоша, ул. "Димитър Шишманов" №11 (партер), тел.: 02/8624585, факс: 02/8624881, 

електронна поща: p_vladimirov@ikarconsult.com, интернет адрес: www.ikarconsult.com, 

представлявано от Пламен Василев Владимиров – Изпълнителен директор. 

8.1. Участника не е представил коректно попълнена Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, попълнена по Образец №6, съгласно изискванията на 

Указанията към участниците за участие в поръчката. 

8.2. Участника е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 

за икономически оператор ДЗЗД „ИКАР – ХИЙТ“, а не за действителния икономически 

оператор участник в процедурата „Икар Консулт“ АД.  

8.3. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А 

„Годност“, т. 1) на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: да притежава валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), 

или валидно Удостоверение (съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор) - за упражняване на дейностите по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение за правото за упражняване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно 

националното им законодателство). 

8.4. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) от Единен европейски документ за 

обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.2.2. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: участникът да разполага 

за целия срок на изпълнение на договора с екип от експерти (надзорен екип), с 

определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, 

който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на услугите, предмет на поръчката, 

състоящ се като минимум от следните експерти – ръководител надзорен екип, 

отговорник/специалист по контрола на качеството и координатор/длъжностно лице по 

безопасност и здраве.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
mailto:office@kima.bg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:p_vladimirov@ikarconsult.com
http://www.ikarconsult.com/


І.  Участниците в обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството“ по Обособена 

позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 

1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 

9+000“, на основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените 

поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, следва да представят:  

 1. „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801 

 1.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Заверено копие на 

валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), или валидно Удостоверение 

(съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда 

за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), 

за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение 

за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по       

чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно националното им законодателство). 

1.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.1.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Копие на 

валиден сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

2.  „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527  

 2.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.1.2. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Списък на 

лицата от предлагания от участника надзорен екип, определен за изпълнение на 

надзорните дейности, с посочена информация в какво правоотношение са с участника.  

2.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.1.2.4. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за 

технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посоченият 

отговорник/специалист по контрола на качеството да притежава валиден към датата на 

подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за 

осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания по ЗУТ.  

2.3. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.1.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Копие на 

валиден сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

 



3.  „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254. 

3.1. Участника да представи коректно попълнена Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, попълнена по Образец №6, съгласно изискванията на 

Указанията към участниците за участие в поръчката. 

3.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Заверено копие на 

валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), или валидно Удостоверение 

(съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда 

за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), 

за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение 

за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 

166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно националното им законодателство). 

3.3. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.1.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: участника през 

предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил 

поне 2 (две) дейности/услуги, с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

настоящата обособена позиция.  

3.4. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.1.2.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения 

ръководител на надзорен екип да има опит като ръководител на екип, упражнявал 

строителен надзор на минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново 

строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на 

пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и/или на улици и 

съоръженията към тях.  

3.5. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.1.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Копие на 

валиден сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

ІІ. За участието в обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството“ по Обособена 

позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Строително-монтажни работи за подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в постъпилите оферти от 

участниците се установи следното:  

1. „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801 

1.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Заверено копие на 

валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), или валидно Удостоверение 



(съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда 

за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), 

за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение 

за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по       

чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно националното им законодателство). 

1.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Копие на 

валиден сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

2. „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340  

2.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.2.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения 

ръководител на надзорен екип да има опит като ръководител на екип, упражнявал 

строителен надзор на минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново 

строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради.  

2.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.2. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения 

отговорник/специалист по контрола на качеството в какво правоотношение е с 

участника.   

 

3. „Бул Строй Контрол инженеринг“ АД, с ЕИК 130188559  

3.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Копие на 

валиден сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

4.  „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527  

4.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Копие на 

валиден сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

5. ЕТ „Строителен надзор Татяна Немска“, с ЕИК 130092219 

5.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.2.1. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения 

ръководител на надзорен екип да има опит като ръководител на екип, упражнявал 



строителен надзор на минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново 

строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради.  

 

6. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092  

6.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.3. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Копие на 

валиден сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен 

обхват, включващ и строителен надзор. 

 

7. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 

7.1. Участника да представи коректно попълнена Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, попълнена по Образец №6, съгласно изискванията на 

Указанията към участниците за участие в поръчката. 

7.2. Участника да представи Единен европейски документ за обществени поръчки 

за действителния икономически оператор участник в процедурата „Икар Консулт“ АД.  

7.3. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Заверено копие на 

валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), или валидно Удостоверение 

(съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда 

за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), 

за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение 

за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 

166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно националното им законодателство). 

7.4. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2.2. от т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални 

изисквания за технически и професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: Списък на 

лицата от предлагания от участника надзорен екип, определен за изпълнение на 

надзорните дейности, с посочена информация в какво правоотношение са с участника.  

 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на протокола, за представяне на изискуемите 

документи. Те следва да бъдат представени в Община Костенец, град Костенец, 

ул.”Иван Вазов” №2, „Център за услуги на граждани”, ет.1 в определения срок 

лично или по пощата. 

Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата  

18.05.2018 г. 
 

 Председател:         Георги Янакиев - ......../п/........... 
      (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

      Членове:          инж.Валентин Терзийски - ..../п/...............  
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

           инж.Анна Чукова - ..../п/............... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


