
ПРОТОКОЛ 

1/23.08.2016 г. 

Днес, 23.08.2016 г. в 14:00 часа започна първо по ред, открито заседание на комисията 

за разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 

проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Тервел за 

„Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Тервел” и последващо 

осъществяване на авторски надзор.”Комисията е назначена със заповед номер 522 от 

23.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел и се състои от пет редовни члена.Със заповедта на 

кмета за назначаване на комисията са определени и двама редовни членове.Комисията 

заседава в редовния си състав от пет члена, а именно:Дияна Илиева –председател на 

комисията, Калоян Енчев-юрист при Община Тервел,инж.Валерина Чомакова – директор на 

дирекция „ОС и ТСУ“ в Община Тервел, Гинка Колева – строителен техник и спец.‘Общинска 

собственост“  и Петя Христова – счетоводител „Обществени поръчки“ в Община Тервел. 

Преди комисията да започне работата си, председателят й получи от техническия 

сътрудник на Община Тервел единствената подадена за участие в процедурата оферта – от 

участник „Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр.Шумен.Предаването на офертата бе 

удостоверено посредством приемо-предавателен протокол.Офертата е подадена в обявения 

от възложителя срок.След като се запознаха с наименованието на участника, членовете на 

комисията попълниха декларации по чл.103,ал.2 от ЗОП.На публичното заседание не 

присъстваха представители на участника или на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отвори получената и обозначена с входящ номер в деловодството на 

Община Тервел оферта.Установено бе, че тя съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Ценови параметри“.Трима от членовете на комисията подписаха плика. 

Офертата съдържа опис на документите, ЕЕДОП и техническо приложение.Трима от 

членовете на комисията подписаха всяка от страниците на техническото предложение на 

участника. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП с цел установяване на съответствието 

на участника с обявените от възложителя критерии за подбор.При съпоставяне със 

закрепените от възложителя критерии за подбор с посочените от участника данни в 

попълнения от него ЕЕДОП се намира следното: 

Критерий за подбор 1:.Участникът следва да е изпълнил поне 2 дейности с 

предмет,идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3г.,считано от датата на 

подаване на офертата.*Под сход.предм.следва да се разбира:предоставяне на проектански 

услуги за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на 

водоснабдителната системи. 

Установено съответствие:участникът посочва в съответния раздел на ЕЕДОП, че е 

изпълнил услугата „подготовка на инвестиционен проект“ за рехабилитация на 

водопроводната мрежа на гр.Лозница,на гр.Нови Пазар, на кв.Сарафово на гр.Бургас, на 

няколко села в община Лозница.Комисията установява изпълнения на  повече от два обекта, 

идентични или сходни с предмета на поръчката. 



Критерий за подбор 2:Всеки участник следва да разполага с инж.-техн.състав от 

правоспособни лица,включващ мин.следните експерти: 

2.1.Проектант по част „Водоснабдяване“–1бр.:Висше образ.с мин.образ.ст. 

„магистър“,спец. „ВиК“ или екв.;Да притеж. мин. 3 г.проф.опит,от които мин.2 г.като 

проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на чл.230 от ЗУТи 

ЗКАИИП,респ.призната проф.квал.по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.2.Проектант по част „Геодезия“ – 1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.ст.„магистър“,спец.„Геодезия“ или еквив.;Да притеж.мин.3 г. проф.опит,от които 

мин.2 г.като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв. на 

чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на ЗППКЧЛ,или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.3.Проектант по част „План за безопасност и здраве“–1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.степен„магистър“,квалиф.„стр. инж.“или еквивалентна;Да прит.мин.3г.проф.опит,от 

които мин.2 г.като проектант;Да прит.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на 

чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент.Да 

притеж.валидно удост.,изд.от Кам.на инж.в инвест.проект.или друга акредитирана орг-я за 

завършен курс за квал. на тема „План по безопасност и здраве – Наредба №2 за мин.изискв.за 

здр.и безоп.усл.на труд при извършв.на строит.и монтажни работи” или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на дата на завършване и 

наименование на курс и обучителна организация правоспособност за съставяне на съответната 

част. 

2.4.Проектант по част„План за управление на строителните отпадъци“–1бр.:Висше 

образ.с мин.образ.степен„магистър“, квал.„строит.инж.“ или екв.;Да притежава 

мин.3г.проф.опит,от които мин.2г. като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна 

проект.правосп.съгл. изискв.на чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на 

ЗППКЧЛ или еквивалент.Да притеж.валиден серт.,изд.от Кам.на инж.в инвест.проект.или 

др.акред.орг-я за завършен курс по прил.на Наредб.за управл.на строит.отпадъци и за влаг.на 

рецикл.строит.мат., или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на номер на сертификат за 



преминат курс за управление на строителни отпадъци наличие на  правоспособност по 

съответната част. 

2.5.Проектант по част „Пожарна безопасност“–1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.ст.„магистър“, квалиф.„строит.инж.“или еквив.;Да притеж.мин.3г.проф.опит,от 

които мин.2г.като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на 

чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал.по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.6.Проектант по част „Временна организация на движението“–1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.степен„магистър“,спец.„Пътно строит."или екв.;Да притеж.мин.3г.проф.опит,от 

които мин.2г. като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на 

чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал.по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.7.Проектант по част „Пътна“–1бр.:Висше образ.с мин.образ.ст.„магистър“,спец.„Пътно 

строит.“или екв.;Да притеж.мин.3 г.проф.опит,от които мин.2г. като проектант;Да 

притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на чл.230 от ЗУТи 

ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на Закона за признаване на професионални 

квалификации за чуждестранни лица, или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

Критерий за подбор 3.Участникът трябва да има внедрена с-ма за управление на 

качеството EN ISO9001:2008 или еквив., с обхват,включващ предмета на поръчката или еквив. 

Установено съответствие:Участникът посочва наличие на сертификат ISO9001:2008 за 

дейности за проектиране и геодезия, което включва предмета на поръчката.Посочен е 

ел.адрес за достъп до сертификата.В допълнение, сочи се и наличие на сертификат за 

въведени системи за управление на околната среда. 

Критерий за подбор 4: Участниците трябва да притежават валидна застраховка 

"Професионална отговорност" за проектант, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. 

Установено съответствие:Участникът е вписал в съответния раздел наличие на 

застрахователна полица ( посочен номер и дата на издаване от м.февруари 2016 г., както и име 



на застрахователната компания) за професионална отговорност в проектирането и 

строителството.Посочен е лимит на отговорност за едно събитие и общ лимит на 

отговорност.Последните съответстват на минимлните лимити за отговорност, посочени в 

специалната наредба. 

Критерий за подбор 5: Членовете на предложения от участника екип от проектанти 

следва да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ. В случай 

че проектантите са чуждестранни лица, то същите следва да притежават пълна проектантска 

правоспособност съгласно националното им законодателство. 

Установено съответствие:За всеки от предложените експерти е посочен 

регистрационен номер в регистър на КИИП за притежаваната от него пълна проектантска 

правоспособност.Следва да се отбележи, че са предложени експерти, които имат пълна 

проектантска правоспособност или квалификация за разписване на повече от една проектни 

части – последното е изрично разписана от възложителя в документацията за участие опция. 

По отношение на основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на 

участника:Сочи се актуално съгласно датата на издаване удостоверение от НАП за липса на 

задължения, не отбелязва наличие на осъдителни присъди за нито едно от 

основанията,посочени в ЕЕДОП(респ. разписани в съответния раздел на ЗОП), посочва , че е 

платил всички задължения за данъци и осигурителни вноски на дружеството, посочва не е в 

условия на конфликт на интереси, не е участвал в пазарни консултации или в подготовката на 

процедурата, не е участвал в изпълнение на договор за обществена поръчка, който да е бил 

предсрочно прекратен.В заключение – участникът декларира, че за него не са валидни никакви 

основания за изключване, вкл. и национални такива.Комисията приема информацията за 

достоверна при презумпцията, че участникът следва да я докаже преди сключването на 

договор за изпълнение посредством представяне на съответните документи. 

Крайното заключение на комисията е, че за участника е налице съответствие с  

обявените от възложителя критерии за подбор. 

Комисията продължава своята работа с разглеждане на техническото предложение на 

участника. 

Членове на комисията, подписали настоящия протокол: 

 

1.Дияна Илиева…………ЗЗЛД………………………………….. 

2.Калоян Енчев………………ЗЗЛД……………………………… 

3.Валерина Чомакова…………ЗЗЛД………………………… 

4.Гинка Николова……………………ЗЗЛД……………………. 

5.Петя Христова………………………ЗЗЛД……………………. 

 


