
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 27.09.2018 г., в 14.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-397 от 

30.08.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на 

строителен надзор по време на строителството по проект: Реконструкция и 

благоустрояване на улици в община Костенец“, открита с Решение №РД-04-339 от 

24.07.2018 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. Ирена Вутова Кънчева-Тодорова, магистър „Строителен инженер по

промишлено и гражданско строителство“. 

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 : 

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

8 (осем). 

2. Участници, представили допълнително документи – 8 (осем), както следва:

2.1. ДЗЗД Екип 21“

2.2. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254

2.3. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527

2.4. „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 202758063

2.5. „Богоев консулт“ ЕООД, с ЕИК 175387957

2.6. „Градиакт Консулт“ ООД, с ЕИК 121748902

2.7. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 203911957

2.8. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 131127235

3. Допълнително представените документи от участниците 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 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 както следва: 

1. От ДЗЗД „Екип 21“, са представени всички изискващи се документи и те са

редовни от формална страна. 

2. От „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254, не са представени всички

изискващи се документи. Участника отново е представил Единен европейски документ 

за обществени поръчки от участието си в друга обществена поръчка, а именно поръчка с 

предмет: „Избор на Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството“ по две обособени позиции: 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“, без на основание чл. 67, ал. 3 от Закона за обществените поръчки да 

потвърди, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с 

т. „Други основания за отстраняване“ от Раздел V.1. Обстоятелства, наличието 

на които е основание за отстраняване на участниците от Указанията за участие, 

комисията предлага за отстраняване от участие Участник № 2 – „Икар Консулт“ 

АД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

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

изискващи се документи. При извършената проверка на представения Единен европейски 
документ за обществени поръчки се установи, че в Раздел Г „Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за екологично управление“ не е посочен публичния регистър, 

в които се съдържа информация за наличието на Сертификат за разработена и внедрена 

система за опазване на околната среда в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка, съгласно стандарта EN ISO 14001:2004 рег. №4410417320093, без посочена дата 

на издаване. 

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

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

5. От „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 202758063, не са представени

всички изискващи се документи. При извършената проверка на представения Единен 

европейски документ за обществени поръчки се установи, че в Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ е посочен публичен 

регистър на ТЮФ НОРТ БЪЛГАРИЯ, в които не се съдържа информация за наличието 

на посочения от участника Сертификат за разработена и внедрена система за опазване на 

околната среда в областта на предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно 

стандарта EN ISO 14001:2004 рег. №32 104 160120 от 12.09.2018 г. 

6. От „Богоев консулт“ ЕООД, с ЕИК 175387957, са представени всички

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

7. От „СС – КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 103950959, са представени всички

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

8. От „Градиакт Консулт“ ООД, с ЕИК 121748902, са представени всички

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

9. От „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 203911957, са представени

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

10. От „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 131127235, са представени всички

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

Р Е Ш И : 

Участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството по проект: Реконструкция и благоустрояване 

на улици в община Костенец“, на основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от Закона 

за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и т. 3 от Документацията за участие, следва да 

представят:  

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



Копие на Сертификат за разработена и внедрена  система за опазване на околната 

среда в областта на предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно стандарта EN 

ISO 14001:2004 рег. №4410417320093.  

2. „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 202758063

Копие на Сертификат за разработена и внедрена  система за опазване на околната

среда в областта на предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно стандарта EN 

ISO 14001:2004 рег. №32 104 160120 от 12.09.2018 г. 

На 04.01.2019 г., Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията 

си съгласно чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. 

Комисията направи следните 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

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

2 (двама). 

2. Участници, представили допълнително документи – 1 (един), както следва:

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

3. Допълнително представените документи от участника са постъпили в срок от

5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на писмото от участника. 

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците 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 както следва: 

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

се документи и те са редовни от формална страна. 

2. От „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 202758063 в определение срок не

е представено копие на Сертификат за разработена и внедрена система за опазване на 

околната среда в областта на предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно 

стандарта EN ISO 14001:2004 рег. №32 104 160120 от 12.09.2018 г. 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с т. „Други 

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

основание за отстраняване на участниците от Указанията за участие, комисията 

предлага за отстраняване от участие Участник № 5 – „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ 

ООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

Р Е Ш И : 

Допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата на 

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

1. ДЗЗД „Екип 21“

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



3. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527

4. „Богоев консулт“ ЕООД, с ЕИК 175387957.

5. „СС – КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 103950959

6. „Градиакт Консулт“ ООД, с ЕИК 121748902

7. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 203911957

8. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 131127235

В закрити заседания проведени на 11.01.2019 г., 18.01.2019 г. и 30.01.2019 г., 

комисията разгледа и провери техническите предложения на допуснатите участници, 

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. Участникът ДЗЗД „Екип 21“ е представил Предложение за изпълнение на

поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

2. Участникът „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, е представил

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация 

и изискванията на Възложителя. 

3. Участникът „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 е представил

Предложение за изпълнение на поръчката не съответстващо на Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя с констатирани нередовности като: 

3.1. Не е разработена точка обхват на обществената поръчка. Грешно са 

цитирани 7 бр. улици, съгласно техническата спецификация, т. 2. Обхват на поръчката, в 

проекта са включени улици „Родопи“ и „Кокиче“ в гр. Костенец, както и мост на 

ул. „Здравец“ в гр. Костенец, улици „Иван Вазов“, „Мусала“ и „Хан Аспарух“ в 

с. Костенец и ул. „Ружа“ в гр. Момин проход; 

3.2. На стр.4 – некоректно и приоритетно определяне на очакваните крайни 

резултати съгласно изискванията на техническата спецификация – „След подписване на 

договора за консултантската услуга и след получаване на влязло в сила Разрешение за 

строеж,, изискване от възложителя на документите, необходими за започване на 

строителството и въвеждане обекта в експлоатация (наличие на решение по оценка на 
въздействието върху околната среда, съгласно чл. 148, ал. 8 от ЗУТ, съгласуване с 

органите на ПП „КАТ“, одобрен ПУП, документи за извършени и разплатени 
отчуждавания и др.); 

3.3. Участникът не се е запознал с наличната документация, необходимо условие 

за определяне обхвата  и същността на поръчката. От изложеното в техническото 

предложение на стр.4 „За постигане на очаквания резултат…“ личи, че участникът не е 

наясно със същността и конкретиката на настоящата поръчка; 

3.4. На стр.5 – цитират неприложими дейности – „На основание искане от 

възложителя, главния архитект на общината, издава заповед за назначаване на 

приемателна комисия, която се събира и въз основа на оглед на обекта, проверка на 

представените документи и становища, съставя и подписва протокол за установяване 

годността за ползване на строежа с предложение за издаване и удостоверение за 

въвеждане в експлоатация.“; 

3.5. На стр.8 – неправилно определени основни дейности на екипа – „Изготвяне 

на протокол за установяване годността на строежа с предложение за издаване на 

удостоверение за въвеждане в експлоатация. Консултантът съдейства на 

възложителя за организацията на работата на приемателната комисия и участва в 

нея.“  



3.6. Не са изброени всички актове и протоколи по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, необходими за конкретния 

вид строеж – ремонт на пътища и мост. 

Заключение: Представеното от участника „Пловдивинвест“ АД  „Предложение 

за изпълнение на поръчката” не доказва, че той е наясно със същността и обхвата на 

настоящата обществена поръчка. Участникът не е представил своето виждане за 

изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съобразявайки се с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, както и с нормативни документи, 

приложими към конкретната обществена поръчка. Изложението е бланкетно, липсва 

конкретика, не е отчетена спецификата на възлаганите дейности. Предложението е 

относимо към всяка една поръчка за строителен надзор, без значение на нейния обхват и 

характерни особености.   

4. Участникът „Богоев консулт“ ЕООД, с ЕИК 175387957 е представил

Предложение за изпълнение на поръчката не съответстващо на Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя с констатирани нередовности като: 

4.1. Не са изброени всички дейности в съответствие с работните спецификации и 

изискванията на възложителя по т.2. Предвидени дейности от Техническата 

спецификация на Документацията за участие в поръчката; 

4.2. Има  разминаване между посочената нормативна уредба в документацията и 

цитираната нормативна уредба в Техническото предложение. Участника се позовава на 

Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, а не на визираната в документацията Наредба 

№3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

4.3. Посочени са дейности които нямат нищо общо с настоящата обществена 

поръчка: 

„При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка ще 

спазват изискванията на Наредба №7 за икономия и топлосъхранение в сгради; 

Наредба №15 – проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения  за 

производства, пренос и разпределение на топлинна енергия; Наредба №3 за устройство 

на електрическите уредби и електропроводни линии; Наредба №14/2005 г. за 

технически правила и норми.“ 

4.4. Липсва описание на протоколи от изпитване по Наредба №3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

Заключение: Представеното от участника „Богоев консулт“ ЕООД, 

„Предложение за изпълнение на поръчката” не доказва, че той е наясно със същността и 

обхвата на настоящата обществена поръчка. Участникът не е представил своето виждане 

за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съобразявайки се с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, както и с нормативни документи, 

приложими към конкретната обществена поръчка. Изложението е бланкетно, липсва 

конкретика, не е отчетена спецификата на възлаганите дейности. Предложението е 

относимо към всяка една поръчка за строителен надзор, без значение на нейния обхват и 

характерни особености.   

5. Участникът „СС – КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 103950959 е представил

Предложение за изпълнение на поръчката не съответстващо на Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя с констатирани нередовности като: 

5.1. Посочени са дейности, които са в противоречие и неотносими към 

настоящата поръчка: 

5.1.1. На стр.19 - не се подготвят искания до ДНСК за ДПК – обектът е 4-та 

категория. Няма ДПК. Да внесе документи за ДПК – обектът се приема от архитекта на 

общината. Да участва в заседанията на ДПК, да подписва протоколи на ДПК – не се 

отнася за тази обществена поръчка; 

5.1.2. На стр.22 – говори се за РП; 



5.1.3. На стр.23 – предметът на настоящата поръчка не е изготвяне на оценка на 

съответствие; 

5.1.4. На стр.26 – процес на проектиране – не е за тази обществена поръчка; 

5.1.5. На стр.27 – обществената поръчка е за строителство, не е за инженеринг; 

5.1.6. На стр.34 – отново се говори за ДПК. 

Заключение: Представеното от участника „СС – КОНСУЛТ“ ЕООД, 

„Предложение за изпълнение на поръчката” не доказва, че той е наясно със същността и 

обхвата на настоящата обществена поръчка. Участникът не е представил своето виждане 

за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съобразявайки се с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, както и с нормативни документи, 

приложими към конкретната обществена поръчка. Изложението е бланкетно, липсва 

конкретика, не е отчетена спецификата на възлаганите дейности. Предложението е 

относимо към всяка една поръчка за строителен надзор, без значение на нейния обхват и 

характерни особености.   

6. Участникът „Градиакт Консулт“ ООД, с ЕИК 121748902 е представил

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация 

и изискванията на Възложителя 

7. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 203911957 е представил

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация 

и изискванията на Възложителя 

8. Участникът „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 131127235 е представил

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация 

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: „Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството по проект: Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“, открита с Решение №РД-04-339 от 24.07.2018 г. на кмета на община 

Костенец, следните участници: 

1. ДЗЗД „Екип 21“

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

3. „Градиакт Консулт“ ООД, с ЕИК 121748902

4. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 203911957

5. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 131127235

ІІ. Не допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” и 
предлага за отстраняване участници от обществена поръчка с предмет: „Упражняване 

на строителен надзор по време на строителството по проект: Реконструкция и 

благоустрояване на улици в община Костенец“, открита с Решение №РД-04-339 от 

24.07.2018 г. на кмета на община Костенец, които са представили оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва: 

1. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527

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 

Предложение за изпълнение на поръчката за изпълнение на обществена поръчка 



(Образец №8) да се прилага предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

2. „Богоев консулт“ ЕООД, с ЕИК 175387957

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 

Предложение за изпълнение на поръчката за изпълнение на обществена поръчка 

(Образец №8) да се прилага предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

3. „СС – КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 103950959

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 

Предложение за изпълнение на поръчката за изпълнение на обществена поръчка 

(Образец №8) да се прилага предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите 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 – 07.02.2018 г. от 11.00 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 обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време 

на строителството по проект: Реконструкция и благоустрояване на улици в община 
Костенец“, открита с Решение №РД-04-339 от 24.07.2018 г. на кмета на община 

Костенец, приключи на 30.01.2019 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. 
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