
ПРОТОКОЛ №2 
 

 Днес, 07.06.2018 г., в 15.00 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”. 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно     

чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. 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“  

1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 3 

(трима). 

2. Участници, представили допълнително документи – 3 (трима), както следва: 

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

2.2. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

2.3. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 

3. Допълнително представените документи от участниците по Обособена 

позиция №1 са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване 

на предходния протокол от участника. 

  

ІІ. 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“  

1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи – 7 

(седем). 

2. Участници, представили допълнително документи – 7 (седем), както следва: 

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

2.2. „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340  

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

2.4. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527  

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

2.6. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092 

2.7. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 



3. Допълнително представените документи от участниците по Обособена 

позиция №2 са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване 

на предходния протокол от участника. 

 

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците по обособените 

позиции документи по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, 

комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са по обособените позиции, са както 

следва: 

І. 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“: 

1. От „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

2. От „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

3. От „Контрол 21“ ООД, с ЕИК 130064337, са представени всички изискващи 

се документи и те са редовни от формална страна. 

4. От „Строл – 1000“ АД, с ЕИК 130046442, са представени всички изискващи 

се документи и те са редовни от формална страна. 

5. От „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

6. От „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254, са представени всички изискващи 

се документи и те са редовни от формална страна. 

 

ІІ. 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“: 

1. От „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

2. От „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340, са представени 

всички изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

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

представени всички изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

4. От „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

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

представени всички изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

6. От „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092, са представени 

всички изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

7. От „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

8. От „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254, не е посочена 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. Включената в екипа инж. Елка 

Борисова Георгиева е предложената за Ръководител надзорен екип и за 

Отговорник/специалист по контрола на качеството, в противоречие с изискването на 

възложителя, участникът да определи за всяка от посочените позиции на експертите от 

предлагания от него надзорен екип отделни лица (един експерт не може да съвместява 

две позиции от изискуемия екип). 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата на 

участниците, които отговарят на изискванията за подбор 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“, както следва: 

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

2. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

3. „Контрол 21“ ООД, с ЕИК 130064337 

4. „Строл – 1000“ АД, с ЕИК 130046442 

5. „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668 

6. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 

 

ІІ. Допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата на 

участниците, които отговарят на изискванията за подбор 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“, както следва: 

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

2. „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340 

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

4. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

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

6. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092 

7. „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668  

 

 ІІІ. Не допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата и 

предлага за отстраняване участник, който не отговаря на изискванията за подбор 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“, както следва: 

„Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 

Мотиви за отстраняване: 

На основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки и т. 1 от Други 

основания за отстраняване на Раздел V.1. Обстоятелства, наличието на които е 



основание за отстраняване на участниците от Документацията във връзка с правилата по 

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: „Участникът трябва да определи за всяка от 

посочените позиции на експертите от предлагания от него надзорен екип отделни лица 

(един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип), поради това, че 

участника е посочил надзорен екип в който инж. Елка Борисова Георгиева е 

предложената едновременно за Ръководител надзорен екип и за Отговорник/специалист 

по контрола на качеството, в противоречие с изискването на възложителя, участникът да 

определи за всяка от посочените позиции на експертите от предлагания от него надзорен 

екип отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия 

екип), участника „Икар Консулт“ АД се отстранява от участие в процедурата. 

 

В закрити заседания проведени на 11.06.2018 г. и 13.06.2018 г., комисията разгледа 

и провери техническите предложения на допуснатите участници по обособените 

позиции, свързани с изпълнението на поръчката, дали са изготвени съобразно 

изискванията посочените в документацията за участие в процедурата и техническите 

спецификации.  

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. 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“: 

1.1. От „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, е представено предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

1.2. От „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527, е представено предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

1.3. От „Контрол 21“ ООД, с ЕИК 130064337, е представено предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

1.4. От „Строл – 1000“ АД, с ЕИК 130046442, е представено предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

1.5. От „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668, е представено предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

1.6. От „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254, е представено предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

 

2. 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“: 

2.1. От „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, е представено предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

2.2. От „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340, към Техническо 

предложение за изпълнение на обществена поръчка (Образец №8), не е приложено 



предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и 

изискванията на възложителя, посочени в Раздел ІІ. „Изисквания към изпълнението на 

поръчката и технически спецификации от Документацията за участие в поръчката. 

2.3. От „Бул Строй Контрол инженеринг“ АД, с ЕИК 130188559, е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с работните 

спецификации и изискванията на възложителя. 

2.4. От „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527, е представено предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

2.5. От ЕТ „Строителен надзор Татяна Немска“, с ЕИК 130092219, е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с работните 

спецификации и изискванията на възложителя. 

2.6. От „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092, е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и 

изискванията на възложителя. 

2.7. От „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668, е представено предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с работните спецификации и изискванията на 

възложителя. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” по 

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

строителен надзор по време на строителството“, открита с Решение №РД-04-136 от 

12.04.2018 г. на кмета на община Костенец, следните участници: 

1. 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“, както следва: 

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

1.2. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

1.3. „Контрол 21“ ООД, с ЕИК 130064337 

1.4. „Строл – 1000“ АД, с ЕИК 130046442 

1.5. „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668 

1.6. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 

 

2. 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“, както 

следва: 

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

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

2.3. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

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

2.5. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092 

2.6. „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668  

 

ІІ. Не допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” и 

предлага за отстраняване участник от 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“, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 

както следва: 

 „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340 

Мотиви за отстраняване: 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки и т. 2 от 

Други основания за отстраняване на Раздел V.1. Обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участниците от Документацията във връзка с изискванията 

на възложителя, посочени в Раздел ІІ. „Изисквания към изпълнението на поръчката и 

технически спецификации от Документацията за участие в поръчката, определящи към 

Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка (Образец №8) да се 

прилага предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с работните 

спецификации и изискванията на възложителя. 

  

Комисията на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки определи място, дата и час за ново публично заседание, на което 

да бъдат отворени пликовете с ценовото предложение на участниците по обособените 

позиции, а именно – 20.06.2018 г. от 10.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински 

съвет, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: гр. Костенец, 

община Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и място да бъдат 

доведени до знанието на участниците в процедурата, като е препоръчително те да бъдат 

уведомени чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща приемането на съобщението.  

 

С това заседанието на комисията на комисията за разглеждане на подадените 

оферти в публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 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, приключи на 13.06.2018 г. в 16.45 часа. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации 

и решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол. 

  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

 Георги Трайков Янакиев  .................../П/................ 
       (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
и 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)  

 


