
ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес, 07.03.2018 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-80 от 

07.03.2018 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: "Предоставяне на проектантски услуги 

във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо 

осъществяване на авторски надзор" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 

- Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в гр. Костенец, гр. 

Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор и Обособена позиция 

№ 2 - Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с. 

Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община 

Костенец” и осъществяване на авторски надзор, открита с Решение №РД-04-49 от 

09.02.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

1. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 

2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител“. 

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-04-80 от 

07.03.2018 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.№12-4 от 07.03.2018 г., в определения срок е постъпила една оферта 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 – 1 /един/ бр., както следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„Би Ес Проект“ ЕООД – по 

обособена позиция №1 
92-Б-24 06.03.2018 г. 15.25 ч. 

2. 
„Би Ес Проект“ ЕООД – по 

обособена позиция №2 
92-Б-25 06.03.2018 г. 15.27 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 закрито заседание, 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: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция № 1 - 

Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в гр. Костенец,      гр. 

Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор, в постъпилата оферта 

от участника се установи следното:  

 „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр.София, район Оборище, п.к.1504, 

ул.“Тракия“ №35, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к.“Люлин 1“, п.к.1360, 

ул.“109“, №19, ет.7, тел.: 0885/847634, е-mail: office@bsp-bg.com, представлявано от Тома 

Огнянов Чакалов – Управител. 

Участника не е посочил в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП, информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности 

на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: да разполага с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на обособената позиция на обществената 

поръчка, като по Част „Архитектура“, предложеното лице Мария Маринова Личкова, да е 

била ръководител на проектантски екип на поне един проект с предмет и обем, идентичен 

или сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

 

ІІ. За участието в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция № 2 – 

Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с. 

Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, 

община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, в постъпилата оферта от 

участника се установи следното:  

„Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр.София, район Оборище, п.к.1504, 

ул.“Тракия“ №35, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к.“Люлин 1“, п.к.1360, 

ул.“109“, №19, ет.7, тел.: 0885/847634, е-mail: office@bsp-bg.com, представлявано от Тома 

Огнянов Чакалов – Управител. 



Участника не е посочил в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП, информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности 

на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: да разполага с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на обособената позиция на обществената 

поръчка, като по Част „Архитектура“, предложеното лице Мария Маринова Личкова, да е 

била ръководител на проектантски екип на поне един проект с предмет и обем, идентичен 

или сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, в обществена поръчка с 

предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по 

Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски 

части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски 

надзор, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, следва да предостави информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности 

на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: по Част „Архитектура“, предложеното лице Мария 

Маринова Личкова, да е била ръководител на проектантски екип на поне един проект с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

 

 ІІ. Участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, в обществена поръчка с 

предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по 

Обособена позиция № 2 – Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за 

игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ 

IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, на основание чл. 54, ал. 

8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, следва да 

предостави информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 3.3. 

Изисквания към работните и професионални способности на участниците от раздел ІІІ. 

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

Част „Архитектура“, предложеното лице Мария Маринова Личкова, да е била 

ръководител на проектантски екип на поне един проект с предмет и обем, идентичен или 

сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

 

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  

07.03.2018 г. 

 

 Председател:         Георги Янакиев - ......../п/........... 

 

      Членове:          Анета Кирова - ..../п/...............  

 

           Виолетка Нейчева - ..../п/............... 


