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П Р О Т О К О Л 

№1 

 

 

 От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 1104/20.10.2015 год. на 

Вр.И.Д. Кмет на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване 

на консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен и 

средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г.,  

финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 

наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 

финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 

2009 – 2015”, открита с Решение № 926/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали.  

 

На 20.10.2015 год., от 10:00 часа, Комисия, назначена със Заповед № 1104/20.10.2015 

год. на Вр.И.Д. Кмет на Община Кърджали, в състав: 

 

Председател: инж. Катя Митовска  – началник отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” и главен инженер на  Община Кърджали; 

  Членове: 

1. Галина Делчева – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при Община 

Кърджали  

2. арх. Танер Моллаахмед – младши експерт в отдел „Архитектура,  „АСУТ”  

3. Антоанета Овчарова – младши експерт в сектор „Обществени поръчки” 

4. Светла Руменова Цанева – Димитрова – външен експерт „Консервация  и 

реставрация”, включена в регистъра на Министерство на културата  по чл. 

165 от Закона за културното наследство 

 
 

         Комисията се събра в стая 212, на втория етаж в сградата на Община Кърджали, за 

разглеждане оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-реставрационни 

работи  и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект 

„Перперикон – минало за бъдеще” Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова 

помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г.,  финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване 

и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и 

съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско 

Икономическо Пространство 2009 – 2015”. 
След получаване на регистъра на участниците подали предложения и офертите, 

председателят на Комисията оповести имената на същите: 

 

Постъпили са  четири оферти, от следните участници: 

- Оферта с вх. № 53-00-1307/19.10.2015 год., подадена в 9.39 ч. от  „Пи Ес Пи” ЕООД, с 

посочен адрес: гр.София, ул. „Боянски водопад” № 20, лице за контакти: Юлиан Димов, тел: 

02/9832254, факс: 02/9831997,  

- Оферта с вх. № 53-00-1310/19.10.2015 год. подадена  в 13.32ч. от „Водстрой 98” АД, с 

посочен адрес: гр.София, ПК 1606, ул. „Шандор Петьофи” № 13-15, тел: 02/9809885,факс: 

02/9531176, e-mail: offers@vodstroi.bg; 

- Оферта с вх. № 53-00-1311/19.10.2015 год. подадена в 14.11 ч. от Консорциум 

„Перперикон 2015”, с посочен адрес: гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 24, лице за 
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контакти: Сашо Иванов Йотков, тел: 032/624 653, 032/261 643, факс: 032/626 134, e-mail: 

syotkov@gbs-plovdiv.com; 

- Оферта с вх. № 53-00-1314/19.10.2015 год. подадена в 14.41 ч. от ДЗЗД „Екогеоком 

Груп”, с посочен адрес: гр.София, ПК 1138, бул. „Цариградско шосе” № 48-50, тел: 02/976 

60 95, факс: 02/976 60 89, e-mail: infonap@mail.bg,;  

 

След като Комисията се запозна със списъка на участниците/регистъра на 

подадените оферти/, членовете на Комисията подписаха и представиха на председателя на 

Комисията декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, след което Комисията започна своята работа. 

На заседанието на комисията не присъства наблюдател от страна на Програмния 

оператор на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства” . 

На заседанието присъстваха следните външни представители: 

1. Сашо Йотов – представляващ участника  Консорциум  „Перперикон 2015”; 

2. Катя Молерова – представляваща участника „Водстрой 98” АД; 

3. Анастасия Йовева-Петева - представляваща участника ДЗЗД „Екогеоком 

Груп”; 

4. Тинка Дедьова - представляваща участника „Пи Ес Пи” ЕООД. 

 

Юристът на комисията провери представените пълномощни и личните документи на 

представителите на участниците и установи, че имат правно основание и същите може да 

присъстват на откритото заседание на комисията.  

След вписване в присъствения списък на външните представители и проверка на 

представените пълномощно и лични документи, комисията пристъпи към отваряне и 

разглеждане на представените оферти по реда на постъпването им.  

 

І. При проверка на представената оферта от „Пи Ес Пи” ЕООД, Комисията 

констатира: 

1. Офертата е представена в запечатан непрозрачен „Плик”, адресиран до Възложителя, 

с посочен предмет на поръчката, за която е подадена офертата и адрес за кореспонденция на 

участника в процедурата. Пликът е оформен съгласно изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата и може да бъде отворен. 

2. След отваряне на плика се установи, че той съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика както следва: Плик № 1 - „Документи за подбор”; Плик № 

2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик № 3 - „Предлагана цена”. Пликовете 

са оформени, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя, и могат да бъдат приети и 

отворени по реда и съгласно изискванията на Закона. 

3. Плик № 3 - „Предлагана цена” се подписа от трима членове на Комисията. 

Комисията предложи на външен представител, различен от участника да подпише плик № 

3. Външен представител подписа плика.  

4. Комисията отвори  Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” и 

констатира, че съдържат предложение за изпълнение на поръчката на хартиен носител с 

номерирани страници. Техническото предложение за изпълнение на поръчките се подписа 

от трима представители на Комисията. Комисията предложи на външния представител да 

подпише техническото предложение /плик № 2/. Външният представител подписа 

предложението. 

5. След отваряне на Плик № 1, "Документи за подбор", комисията констатира, че 

участника е представил предложението на хартиен носител с номерирани страници, след 

което комисията оповести документите, съдържащи се в Плик № 1. 

6. Комисията сравни списъка с представените документи и констатира, че участника е 

представил списък, в който са описани всички представени от участника документи. В Плик 

№ 1 няма документи, които са представени и неописани в списъка, както и документи, 

които са посочени в списъка, но липсват в предложението. 



 3 

7. Документите в Плик № 3 ще бъдат проверени след отварянето на същите. 

8. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и 

съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявата и документацията за 

участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията. 

 

IІ. При проверка на представената оферта от «Водстрой 98» АД, Комисията 

констатира: 

1. Офертата е представена в запечатан непрозрачен „Плик”, адресиран до Възложителя, 

с посочен предмет на поръчката, за която е подадена офертата и адрес за кореспонденция на 

участника в процедурата. Пликът е оформен съгласно изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата и може да бъде отворен. 

2. След отваряне на плика се установи, че той съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика както следва: Плик № 1 - „Документи за подбор”; Плик № 

2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик № 3 - „Предлагана цена”. Пликовете 

са оформени, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя, и могат да бъдат приети и 

отворени по реда и съгласно изискванията на Закона. 

3. Плик № 3 - „Предлагана цена” се подписа от трима членове на Комисията. 

Комисията предложи на външен представител, различен от участника да подпише плик № 

3. Двама външни  представители подписаха  плика.  

4. Комисията отвори  Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” и 

констатира, че съдържат предложение за изпълнение на поръчката на хартиен носител с 

номерирани страници. Техническото предложение за изпълнение на поръчките се подписа 

от трима представители на Комисията. Комисията предложи на външните представители да 

подпишат техническото предложение /плик № 2/. Външен представител, различен от 

представителя на участника, подписа предложението. 

5. След отваряне на Плик № 1, "Документи за подбор", комисията констатира, че 

участника е представил предложението на хартиен носител с номерирани страници, след 

което комисията оповести документите, съдържащи се в Плик № 1. 

6. Комисията сравни списъка с представените документи и констатира, че участника е 

представил списък, в който са описани всички представени от участника документи. В Плик 

№ 1 няма документи, които са представени и неописани в списъка, както и документи, 

които са посочени в списъка, но липсват в предложението. 

7. Документите в Плик № 3 ще бъдат проверени след отварянето на същите. 

8. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и 

съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявата и документацията за 

участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията. 

 

IIІ. При проверка на представената оферта от Консорциум „Перперикон 2015”, 

Комисията констатира: 

1. Офертата е представена в запечатан непрозрачен „Плик”, адресиран до Възложителя, 

с посочен предмет на поръчката, за която е подадена офертата и адрес за кореспонденция на 

участника в процедурата. Пликът е оформен съгласно изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата и може да бъде отворен. 

2. След отваряне на плика се установи, че той съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика както следва: Плик № 1 - „Документи за подбор”; Плик № 

2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик № 3 - „Предлагана цена”. Пликовете 

са оформени, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя, и могат да бъдат приети и 

отворени по реда и съгласно изискванията на Закона. 

3. Плик № 3 - „Предлагана цена” се подписа от трима членове на Комисията. 

Комисията предложи на външен представител, различен от участника да подпише плик № 

3. Двама външни представители подписаха плика.  
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4. Комисията отвори  Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” и 

констатира, че съдържат предложение за изпълнение на поръчката на хартиен носител с 

номерирани страници. Техническото предложение за изпълнение на поръчките се подписа 

от трима представители на Комисията. Комисията предложи на външния представител да 

подпише техническото предложение /плик № 2/. Външните представители, различни от 

представителя на участника, подписаха предложението. 

5. След отваряне на Плик № 1, "Документи за подбор", комисията констатира, че 

участника е представил предложението на хартиен носител /страниците не са номерирани/, 

след което комисията оповести документите, съдържащи се в Плик № 1. 

6. Комисията сравни списъка с представените документи и констатира, че участника е 

представил списък, в който са описани всички представени от участника документи. В Плик 

№ 1 няма документи, които са представени и неописани в списъка, както и документи, 

които са посочени в списъка, но липсват в предложението. 

7. Документите в Плик № 3 ще бъдат проверени след отварянето на същите. 

8. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и 

съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявата и документацията за 

участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията. 

 

IV. При проверка на представената оферта от ДЗЗД „Екогеоком Груп”, 

Комисията констатира: 

1. Офертата е представена в запечатан непрозрачен „Плик”, адресиран до Възложителя, 

с посочен предмет на поръчката, за която е подадена офертата и адрес за кореспонденция на 

участника в процедурата. Пликът е оформен съгласно изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата и може да бъде отворен. 

2. След отваряне на плика се установи, че той съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика както следва: Плик № 1 - „Документи за подбор”; Плик № 

2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик № 3 - „Предлагана цена”. Пликовете 

са оформени, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя, и могат да бъдат приети и 

отворени по реда и съгласно изискванията на Закона. 

3. Плик № 3 - „Предлагана цена” се подписа от трима членове на Комисията. 

Комисията предложи на външен представител, различен от участника да подпише плик № 

3. Външен представител подписа плика.  

4. Комисията отвори  Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” и 

констатира, че съдържат предложение за изпълнение на поръчката на хартиен носител с 

номерирани страници. Техническото предложение за изпълнение на поръчките се подписа 

от трима представители на Комисията. Комисията предложи на външен представител да 

подпише техническото предложение /плик № 2/. Двама външни представители, различни от 

представителя на участника, подписаха предложението. 

5. След отваряне на Плик № 1, "Документи за подбор", комисията констатира, че 

участника е представил предложението на хартиен носител /страниците не са номерирани/, 

след което комисията оповести документите, съдържащи се в Плик № 1. 

6. Комисията сравни списъка с представените документи и констатира, че участника е 

представил списък, в който са описани всички представени от участника документи. В Плик 

№ 1 няма документи, които са представени и неописани в списъка, както и документи, 

които са посочени в списъка, но липсват в предложението. 

7. Документите в Плик № 3 ще бъдат проверени след отварянето на същите. 

8. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и 

съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявата и документацията за 

участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията. 

 

С това приключи публичната част от заседанието и първото открито заседание на 

Комисията. 
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Комисията продължи своята работа в закрито заседание, на което започна проверка 

на представените документи по същество, пълнота и съдържание с изискванията на 

възложителя, посочени в обявата и документацията за участие в процедурата.  

Поради напредване на времето и служебни ангажименти на членовете на комисията, 

второто закрито заседание бе насрочено за 10.00 ч. на  26.10.2015 год. 

На 26.10.2015 г. в 10.00 ч. Комисия, назначена със Заповед № 1104/20.10.2015 год. на 

Вр.И.Д. Кмет на Община Кърджали се събра на закрито заседение, в състав: 

 

Председател: инж. Катя Митовска  – началник отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” и главен инженер на  Община Кърджали; 

  Членове: 

1. Галина Делчева – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при Община Кърджали  

2. Надежда Цветкова - Началник отдел „Стратегическо планиране и управление на 

проекти” 

3. Антоанета Овчарова – младши експерт в сектор „Обществени поръчки” 

4. Светла Руменова Цанева – Димитрова – външен експерт „Консервация  и 

реставрация”, включена в регистъра на Министерство на културата  по чл. 165 от 

Закона за културното наследство 

 

Поради неотложни служебни ангажименти арх. Танер Моллаахмед – член на 

комисията бе заменен от Надежда Цветкова – началник отдел „Стратегическо планиране и 

управление на проекти”, включена като резервен член в Заповед № 1104/20.10.2015 год. на 

Вр.И.Д. Кмет на Община Кърджали.  

 

В периода от 26.10.2015 год. до 17.11.2015 год., на поредица от заседения  

Комисията извърши проверка на представените в Плик № 1 документи и съответствието на 

участниците с изискванията на Възложителя. 

Резултатите от проверката на документите на участниците бяха отразени в 

следващите таблици, а именно Списък за проверка–наличие и редовност на изискуемите 

документи и Списък за проверка- съответствието с изискванията за подбор.  
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Таблица 1.1 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 

наличието и редовността на изискуемите документи 

Участник  

„Пи Ес Пи” ЕООД 

Оферта с вх. № 53-00-

1307/19.10.2015 год. 

 „Водстрой 98” АД 

Оферта с вх. № 53-00-

1310/19.10.2015 год.  

Консорциум 

„Перперикон 2015” 

Оферта с вх. № 53-00-

1311/19.10.2015 год.  

ДЗЗД „Екогеоком Груп” 

Оферта с вх. № 53-00-

1314/19.10.2015 год.  

1. ВИД НА 

ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар  

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

Офертата е представена в 

запечатан непрозрачен плик, с 

ненарушена цялост и е коректно 

надписана в изискуемия срок 

Да - Да - Да - Да - 

Офертата съдържа 

1. ПЛИК № 1 с надпис 

„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“  
2. ПЛИК № 2 с надпис 

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА“  

3. ПЛИК № 3 с надпис 

„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“  

Да 
 Офертата съдържа: 

Плик № 1 „Документи 

за подбор”; Плик № 2 

„Предложение за 

изпълнение на 

поръчката» 

 Плик № 3 „Предлагана 

цена”  

- Да 
Офертата 

съдържа: 

Плик № 1 

„Документи за 

подбор”; Плик 

№ 2 

„Предложение 

за изпълнение на 

поръчката» 

 Плик № 3 

„Предлагана 

цена” 

- Да 
Офертата 

съдържа: 

Плик № 1 

„Документи за 

подбор”; Плик 

№ 2 

„Предложение 

за изпълнение 

на поръчката» 

 Плик № 3 

„Предлагана 

цена” 

- Да 
Офертата 

съдържа: 

Плик № 1 

„Документи за 

подбор”; Плик № 

2 „Предложение 

за изпълнение на 

поръчката» 

 Плик № 3 

„Предлагана 

цена”  

- 

Видът на офертата отговаря 

на изискванията на 

Възложителя 

Да - Да - Да - Да - 

2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА 

ПОДБОР“ - НАЛИЧИЕ НА 

ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар  

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

Плик с надпис 

“ДОКУМЕНТИ ЗА 

ПОДБОР” – представен в 

един оригинал  

Да - Да - Да - Да - 
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Списък на документите в 

офертата по Образец №3 

ДА 

Представен е 

списък по образец 

№ 3 подписан и 

подпечатан от 

участника 

- Да 

Представен е 

списък по 

образец № 3 

подписан и 

подпечатан от 

участника 

- Да 

Представен 

е списък по 

образец № 3 

подписан и 

подпечатан 

от 

представля-

ващия 

консорциу-

ма 

- Да 

Представен е 

списък по 

образец № 3 

подписан и 

подпечатан от 

представля-

ващия 

обединението. 

- 

Оферта по Образец №4 

 

ДА 

Представена е 

оферта по образец 

№ 4 подписана и 

подпечатана от 

участника 

- ДА 

Представена е 

оферта по 

образец № 4 

подписана и 

подпечатана 

от участника 

- ДА 

Представена 

е оферта по 

образец № 4 

подписана и 

подпечатана 

от 

представля-

ващия 

консорциу-

ма 

- ДА 

Представена е 

оферта по 

образец № 4 

подписана и 

подпечатана от 

представля-

ващия 

обединението 

- 

Информация по чл. 56, ал. 1, 

т.1, б. а) от Закона за 

обществените поръчки 

(Образец №5) 

ДА 

Представена е 

информация по 

образец № 5 

подписана и 

подпечатана от 

участника 

- ДА 

Представена е 

информация 

по образец № 

5 подписана и 

подпечатана 

от участника  

с приложение 

заверено 

копие на 

удостоверени

е от 

Агенцията по 

вписване,  

- ДА 

Представени 

са 

информация 

по образец 

№ 5  - 2 

броя, 

подписани и 

подпечатани 

от 

участниците 

в 

консорциу-

ма,  с 

приложени 

заверени 

копия на 

- ДА 

Представени са 

информация по 

образец № 5  - 

3 броя, 

подписани и 

подпечатани от 

участниците в 

обединението 

и 1 брой от 

името на 

обединението с 

приложено 

заверено копие 

на договор за 

съвместна 

дейност.   

- 
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удостоверен

ия от 

Агенцията 

по вписване,  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от 

Закона за обществените 

поръчки (Образец № 6). 

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 6 

подписана и 

подпечатана от 

участника 

- ДА 

Представени 

са 5 бр. 

декларации 

по образец № 

6 подписани 

от лицата , 

представлява-

щи участника 

- ДА 

Представени 

са 8 бр. 

декларации 

по образец 

№ 6 

подписани 

от лицата , 

представля-

ващи 

участниците 

в консорци-

ума 

- ДА 

Представени са 

5 бр. 

декларации по 

образец № 6 

подписани от 

лицата , 

представля-

ващи 

участниците в 

обединението 

- 

 

Нотариално заверено копие на 

договора за създаване на 

Обединение  

/ако е приложимо/ 

неприложимо - неприложимо - Да 

Представен 

е 

нотариално 

заверен 

оригинал на 

споразумени

е за 

създаване на 

обединение 

между „ГБС 

– Пловдив” 

АД и 

„Главбулгар

строй” АД 

- Да 

Представен е 

нотариално 

заверен 

оригинал на 

договор за 

съвместна 

дейност между 

„Екоинмат” 

АД, „ Геоком-

2000” ООД и 

„Парсек Груп” 

ЕООД. 

В предстания 

оригинал 

липсва дата на 

сключването 

на договора. 

Комисията 

приема за дата 

на 

сключването 

- 
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датата, 

посочена в 

нотариалната 

заверка. 
Нотариално заверено 

пълномощно на лицето, 

подписващо Офертата 

(оригинал) /ако е приложимо/ 

неприложимо - неприложимо - ДА 

Представени 

са 

нотариално 

заверени 

пълномощни 

– 3 бр.  

- неприложимо - 

Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от Закона за обществените 

поръчки (Образец №7)  

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 7 

подписана и 

подпечатана от 

участника 

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

7 подписана и 

подпечатана 

от участника 

- ДА 

Представени 

са 

декларации 

по образец 

№ 7  - 5 бр. 

подписани и 

подпечатани

от 

представля-

ващите 

обединение-

то и 

участниците 

в 

обединение-

то. 

- ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 7  

от името на 

обединението,

подписана и 

подпечатана от 

представлява-

щия обедин  

- 

Декларация по чл. 55, ал. 7 от 

Закона за обществените 

поръчки (Образец № 8) 

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 8 

подписана и 

подпечатана от 

участника 

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

8 подписана и 

подпечатана 

от участника 

- ДА 

Представени 

са 

декларации 

по образец 

№ 8  - 4 бр. 

подписани и 

подпечатани

от 

представля-

- ДА 

Представена е 

са декларация 

по образец № 

8, подписана и 

подпечатана от 

представля-

ващия 

обединението. 

- 
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ващите 

обединение-

то и 

участниците 

в 

обединение-

то. 

Оригинал на банкова гаранция 

за участие или копие от 

документа за внесена гаранция 

за участие под формата на 

парична сума 

ДА 

Представен е 

оригинал на 

банкова гаранция 

за участие в размер 

5 165 лв. 

Гаранцията 

отговаря на 

изискванията на 

Възложителя.  

- ДА 

Представен е 

оригинал на 

банкова 

гаранция за 

участие в 

размер 5 165 

лв. 

Гаранцията 

отговаря на 

изискванията 

на 

Възложителя.  

- ДА 

Представен 

е оригинал 

на банкова 

гаранция за 

участие в 

размер 5 165 

лв. 

Гаранцията 

отговаря на 

изискваният

а на 

Възложител

я.  

- ДА 

Представен е 

оригинал на 

банкова 

гаранция за 

участие в 

размер 5 165 

лв. на името на 

един от 

участниците в 

обединението. 

Гаранцията 

отговаря на 

изискванията 

на 

Възложителя.  

- 

Заверено копие на 

Застрахователна полица за 

сключена застраховка 

професионална отговорност в 

строителството по реда на чл. 

171 от ЗУТ 

ДА/частично 

Представени са 

заверени копия на  

две 

застрахователни 

полици: Полица 

със срок до 

23.10.2015 г.  за 

цялостно 

изпълнение на 

строителство  и 

полица със срок до 

19.02.2016 г.за 

изработване на 

инвестицонни 

проекти. 

НЕ 
Срокът на 

застраховател-

на полица за 

цялостно 

изпълнение на 

строителство е 

изтекъл на 

23.10.2015г.  

ДА 

Представено 

е заверено 

копие на 

застраховател

на полица със 

срок до 

31.03.2016 

Представена е 

и декларация 

от участника 

за 

удължаване 

на срока на 

полицата  

съгласно 

- ДА/ 

Частично 

Представени 

са заверени 

копия на 

застраховате

лни полици 

на 

участниците 

в 

обединение-

то със срок 

до 

31.10.2016  и 

30.09.2016. 

Представени 

Не 
Не са 

представени 

декларации 

от 

участниците 

в 

консорциу-

ма за 

удължаване 

на срока на 

полицата  

съгласно 

изисквания-

та на 

ДА/ 

Частично 

Представени са 

заверени 

копия на 

застраховате-

лни полици на 

участниците в 

обединението 

със срок до 

14.10.2016, 

28.06.2016  и 

28.06.2016.  

Не 
Не са 

предста-

вени 

деклара-

ции от 

участни-

ците в 

обеди-

нението 

за 

удължа-

ване на 

срока на 

полицата  



 11 

Представена е и 

декларация от 

участника за 

удължаване на 

срока на полицата  

съгласно 

изискванията на 

Възложителя  

изискванията 

на 

Възложителя 

са и 

заверени 

копия на 

застраховате

лни полици, 

съответно за 

изработване 

на 

инвестицион

-ни проекти 

и полица за 

изпълнение 

на 

строителст-

во със срок 

до 

31.10.2015г.  

Възложите-

ля, посочени 

в т. І.2 

Минимални 

изисквания, 

т. 2.1 

съгласно 

изисква-

нията на 

Възложи-

теля, 

посочени 

в т. І.2 

Минимал

ни 

изисквани

я, т. 2.1 

Заверено копие на 

Удостоверение за вписване в 

Централния професионален 

регистър на строителя към 

Камарата на строителите в 

България (ЦПРСКБ), или 

еквивалентен документ от 

страната- членка на ЕС, при 

чуждестранни участници, или 

декларация (свободен текст), че 

се е запознал с условията за 

вписване в ЦПРС и ако бъде 

определен за изпълнител се 

задължава в 20-дневен срок от 

получаване на решението за 

определянето му за изпълнител 

да представи документи, 

удостоверяващи вписването му 

в ЦПРС;  

ДА 

Участникът е 

представил  6 

заверени копия на 

валидни 

удостоверения за 

вписване в 

ЦПРСКБ. Едно от 

удостоверенията е 

за строежи  първа 

група  строежи по 

чл.137, ал. 1 т. 1 

буква „М” 

- ДА 

Участникът е 

представил  2 

заверени 

копия на 

валидни 

удостовере-

ния  за 

вписване в 

ЦПРСКБ. 

Едно от 

удостоверени

ята е за 

строежи 

първа група 

строежи по 

чл.137, ал. 1 

т. 1 буква 

„М” 

- ДА/ 

Частично 

Участникът 

е 

представил:  

1. шест 

заверени 

копия на 

валидни 

удостовере-

ния  за 

вписване в 

ЦПРСКБ  за 

„Главбулгар

строй” АД. 

Едно от 

удостовере-

нията е за 

строежи 

първа група 

по чл.137, 

ал. 1 т. 1 

НЕ 
От 

представе-

ните 

удостовере-

ния на 

„ГБС-

Пловдив” 

АД не е 

видно да 

притежава 

удостовере-

ние за 

изпълнение 

на първа 

група  

строежи по 

чл.137, ал. 1 

т. 1 буква 

„М”; 

В 

споразумени

ДА 

Участникът е 

представил 4 

заверени копия 

на валидни 

удостоверения  

за вписване в 

ЦПРСКБ  за 

„ГЕОКОМ -

2000” ООД. 

Едно от 

удостовере-

нията е за 

строежи първа 

група по 

чл.137, ал. 1 т. 

1 буква „М”; 

В договора за 

съвместна 

дейност е 

посочено, че 

останалите 

НЕ 

 



 12 

буква „М”; 

2. Пет 

заверени 

копия на 

валидни 

удостовере-

ния  за 

вписване в 

ЦПРСКБ  за 

„ГБС- 

Пловдив” 

АД. 

ето  за 

създаване на 

обединение-

то е 

записано, че  

ще 

изпълнява 

консерваци-

онни и 

реставраци-

онни работи, 

изискващи 

притежаване

то на 

удостоверен

ие за тази 

категория 

строежи.  

участници в 

обединението 

ще извършват 

дейности по 

организация, 

подготовка  и 

доставки, 

които не 

изискват 

вписване в 

ЦПРСКБ 

Списък на строителството, 

което е еднакво или сходно с 

предмета на обществената 

поръчка, изпълнено през 

последните пет години, 

считано от датата на подаване 

на Офертата съгласно чл. 51, 

ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки 

(Образец № 9) 

ДА 

Представен е 

списък на 

строителството по 

образец № 9 

подписан и 

подпечатан от 

участника , в който 

са включени 6 

обекта 

- ДА 

Представен е 

списък на 

строителствот

о по образец 

№ 9 подписан 

и подпечатан 

от участника , 

в който са 

включени 2 

обекта 

- ДА 

Представени 

са  2 списъка 

на 

строителст-

вото по 

образец № 9 

– един от 

консорциу-

ма , в който 

са включени 

3 обекта  и 

един от 

„Главбулгар

строй”АД –

участник в 

консорциу-

ма,  с 

включен 1 

обект, който 

фигурира и 

- ДА 

Представен е 

списък на 

строителството 

по образец № 9 

подписан и 

подпечатан от 

представлява-

щия 

обединението, 

в който са 

включени 4 

обекта. 

- 
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в списъка от 

името на 

консорциу-

ма. 
 

Доказателства за извършеното 

строителство, включено в 

Списък на строителтвото, 

еднакво или сходно с предмета 

на обществената поръчка, 

изпълнено през последните пет 

години, считано от датата на 

подаване на Офертата  

 

а) посочване на публичните 

регистри, в които се съдържа 

информация за актовете за 

въвеждане на строежите в 

експлоатация, която 

информация включва данни за 

компетентните органи, които са 

издали тези актове, стойността, 

датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида 

на строителството, или 

б) удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на 

строителството, както и дали е 

изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и 

дата и подпис на издателя и 

данни за контакт, или 

в) копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, 

ДА/Частично 

Представени са  

заверени копия на 

6 броя референции 

за обектите, 

включени в 

списъка на 

строителството по 

образец № 9  

НЕ 

В 

представените 

5 броя 

референции от 

общините 

Асеновград, 

Тутракан и 

Смолян не е 

посочена 

датата на 

завършване на 

обекта, 

съгласно 

изискванията 

на 51, ал. 1, т. 

2, б. от ЗОП 

 

ДА/Частично 

Представени 

са  заверени 

копия на 2 

броя 

референции 

за обектите, 

включени в 

списъка на 

строителство-

то по образец 

№ 9  

НЕ 

В 

представена-

та 

референция 

от 

Министерст

во на 

културата не 

е посочена 

датата на 

завършване 

на обекта, 

съгласно 

изисквания-

та на 51, ал. 

1, т. 2, б. от 

ЗОП 

 

ДА/ 

Частично 

Представени 

са  заверени 

копия на 3 

броя 

референции 

за обектите, 

включени в 

списъците 

на 

строителст-

вото по 

образец № 9. 

НЕ 

Представени

-те 

референции 

са издадени 

след 

01.07.2014 г. 

Участникът 

следва да 

представи 

удостовере-

ния за 

изпълнение-

то на 

обектите 

съгласно чл. 

51, ал.1, т.2, 

„б” от ЗОП.  

 

ДА/Частично 

Представени са  

заверени копия 

на  

референция за 

един от обекти  

констативни 

актове за 

установяване 

на годността 

на строежите – 

3 бр. и приемо-

предавателен 

протокол -1 бр. 

Представени са 

документи за 

всички обекти, 

включени в 

списъците на 

строителст-

вото по 

образец № 9. 

Участникът е 

представил и 

заверени копия 

на договори и 

споразумения 

за създаване на 

обединения, 

договор с 

възложител и 

удостоверение 

от НИНКН 

- 
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вида и обема на изпълнените 

строителни дейности; 

Списък на техническите лица - 

експерти, които ще участват 

при изпънението на 

обществената поръчка 

(Образец № 10). 

ДА 

Представен е 

списък на 

техническите лица 

по образец № 10 

подписан и 

подпечатан от 

участника , в който 

са включени 

експерти за всяка  

позиция изискана 

от Възложителя  

- ДА/Частично 

Представени 

са два списък 

на 

техническите 

лица по 

образец № 10, 

един от 

участника  и 

един от 

подизпълните

ля .  

НЕ 
В списъка от 

участника са 

включени 

експерти за 

всички  

позиции без 

тези на 

експерти 

културна 

наследство. 

В списъка от 

поизпълните

-ля  са 

посочени 

само двама 

експерти по 

недвижимо 

културно 

наследство.. 
Участникътс

ледва да 

декларира, 

че разполага 

със 
изискуемия 

брой 

експерти. 

ДА 

Представен 

е списък на 

техническит

е лица по 

образец № 

10 подписан 

и 

подпечатан 

от 

представля-

ващия 

консорциу-

ма , в който 

са включени 

експерти за 

всяка  

позиция 

изискана от 

Възложите-

ля  

- ДА 

Представен е 

списък на 

техническите 

лица по 

образец № 10 

подписан и 

подпечатан от 

представля-

ващия 

обединението , 

в който са 

включени 

експерти за 

всяка  позиция 

изискана от 

Възложите-ля  

- 

Професионални автобиографии 

на експертите (Образец №11), 

включени в Списъка на 

техническите лица - експерти, 

които ще участват при 

изпънението на обществената 

поръчка (Образец №10); 

ДА/ Частично 

Представени са 

автобиографии на  

всички 

техническите лица, 

включени в 

списъка по образец 

№ 10.  

НЕ 
В представени-

те 

автобиографии 

на всички 

технически 

лица, не са 

попълнени 

ДА/ 

Частично 

Представени 

са 

автобиогра-

фии на  

всички 

техническите 

НЕ 
В 

представени

-те 

автобиогра-

фии на 

всички 

технически 

ДА/  

Частично 

Представени 

са 

автобиогра-

фии на  

всички 

техническит

НЕ 
В 

автобиограф

иите на 

лицата 

посочени за: 

1.Експерт по 

контрол на 

ДА/  

Представени са 

автобиогра-

фии на  всички 

техническите 

лица, 

включени в 

списъка по 

 -  
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всички данни в 

т. 1 от 

фомуляра – 

място на 

раждане и 

информация за 

контакт, 

изискани от 

възложителя,  

В 

автобиография

та на лицето 

посочено за 

технически 

ръководител  в 

т. 4 

„Професиона-

лен опит”  

липсва 

описание на 

извършената 

работа за две 

от 

организациите  

В 

автобиография

та на експерта 

„Недвижимо 

културно 

наследство” ,  

посочен под № 

1, е некоректно 

попълнена т. 

2.1, включени 

са курсове, 

практики и 

специализации

, които следва 

да се опишат в 

лица, 

включени в 

списъците по 

образец № 10. 

лица, не са 

попълнени 

всички 

данни в т. 1 

от фомуляра 

изискани от 

възложителя

– липсва 

адрес. В 

автобиогра-

фиите на 

експертите 

недвижимо 

културно 

наследство 

липсва 

информация 

за контакт  

В 

автобиогра-

фията: 

експерта 

„Недвижимо 

културно 

наследство” 

,  посочен 

под № 1, е 

некоректно 

попълнена т. 

2.1, 

включени са 

специализац

ии, които 

следва да се 

опишат в т. 

2.2 . В 

автобиограф

ията на 

техническия 

е лица, 

включени в 

списъка по 

образец № 

10. 

качеството  

в т. 4 

„Професио-

нален опит”  

липсва 

описание на 

извършената 

работа за 

една от 

организации

те. 

2. Експерт 

по 

недвижимо 

културно 

наследство 

/под №  1 в 

списъка/ 

некоректно е 

попълнена 

точка 2.1  

 

образец № 10. 
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т. 2.2 .  ръководител 

в т.4.1 има 

период, 

който не 

съответства 

с посочения 

в списъка по 

образец № 

10 
Декларации за ангажираност на 

експертите при изпълнението 

на поръчката (Образец № 12), 

включени в Списъка на 

техническите лица - експерти, 

които ще участват при 

изпънението на обществената 

поръчка (Образец №10). 

ДА 

Представени са 

декларации  по 

образец № 12, 

подписани от 

всички експерти, 

включени в 

списъка по образец 

10.   

- ДА/Частично 

Представени 

са декларации  

по образец № 

12 , 

подписани от 

всички 

експерти, 

включени в 

списъците по 

образец 10.   

Не 
В 

декларации-

те 

попълнени 

от лицата, 

посочени за 

експертите 

недвижимо 

културно 

наследство 

некоректно е 

посочен 

като 

участник -

подизпълни-

теля 

ДА 

Представени 

са 

декларации  

по образец 

№ 12, 

подписани 

от всички 

експерти, 

включени в 

списъка по 

образец 10.   

- ДА 

Представени са 

декларации  по 

образец № 12, 

подписани от 

всички 

експерти, 

включени в 

списъка по 

образец 10.   

- 

Заверено копие на Документ за 

внедрена система за 

управление на качеството, 

сертифицирана по европейски 

стандарт ISO 9001:2008 или 

еквивалентни сертификати с 

обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка, 

издадени от органи, установени 

в други държави членки, или 

други доказателства за 

еквивалентни мерки за 

ДА 

Представено е 

заверено копие на 

валиден 

сертификат за 

внедрен стандарт 

ISO 9001:2008 , с 

обхват сходен с 

предмета на 

поръчката  

- ДА 

Представено 

е заверено 

копие на 

валиден 

сертификат за 

внедрен 

стандарт ISO 

9001:2008 , с 

обхват сходен 

с предмета на 

поръчката  

- ДА 

Представени 

са заверени 

копия на 

валидни 

сертификати 

за внедрен 

стандарт 

ISO 

9001:2008 , с 

обхват 

сходен с 

- ДА 

Представени са 

заверени копия 

на валидни 

сертификати за 

внедрен 

стандарт ISO 

9001:2008  за 

двама от 

участниците в 

ДЗЗД-то,  

Единият 

- 
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осигуряване на качеството, с 

обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

предмета на 

поръчката за 

участници в 

консорциу-

ма – 3 бр. 

сертификат е с 

обхват сходен 

с предмета на 

поръчката. 

Заверено копие на Документ за 

внедрена система за 

управление на околната среда, 

сертифицирана по европейски 

стандарт ISO 14001:2004  или 

еквивалентни сертификати с 

обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка, 

издадени от органи, установени 

в други държави членки, или 

други доказателства за 

еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, с 

обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

ДА 

Представено е 

заверено копие на 

валиден 

сертификат за 

внедрен стандарт 

ISO 14001:2004 , с 

обхват сходен с 

предмета на 

поръчката  

- ДА 

Представено 

е заверено 

копие на 

валиден 

сертификат за 

внедрен 

стандарт ISO 

14001:2004 , с 

обхват сходен 

с предмета на 

поръчката  

- ДА 

Представени 

са заверени 

копия на 

валидни 

сертификати 

за внедрен 

стандарт 

ISO 

14001:2004, 

с обхват 

сходен с 

предмета на 

поръчката за 

участници в 

консорциу-

ма – 4 бр. 

- ДА 

Представени са 

2 бр. заверени 

копия на 

валидни 

сертификати за 

внедрен 

стандарт ISO 

14001:2004 на 

участници в 

ДЗЗД-то, с 

обхват сходен 

с предмета на 

поръчката.  

- 

Декларация, че са спазени 

изискванията за закрила на 

заетостта, включително 

минимална цена на труда и 

условията на труд, съгласно чл. 

56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. 

(Образец № 13).  

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 13 

подписана и 

подпечатана от 

участника 

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

13 подписана 

и 

подпечатана 

от участника 

- ДА 

Представена 

е декларация 

по образец 

№ 13 

подписана и 

подпечатана 

от 

представля-

ващия  

консорциу-

ма 

- ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 13 

подписана и 

подпечатана от 

представля-

ващия  

обединението. 

- 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 

от Закона за обществените 

поръчки (Образец № 14). 

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 14 

подписана и 

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

14 подписана 

- ДА 

Представена 

е декларация 

по образец 

№ 14 

- ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 14 

подписана и 

- 
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подпечатана от 

участника. 

Участникът няма 

да използва 

подизпълнител 

и 

подпечатана 

от участника. 

Участникът 

ще  използва 

подизпълни-

тел 

„Реставра-

ция” ЕАД 

подписана и 

подпечатана 

от 

представля-

ващия 

консорциу-

ма. 

Участникът 

няма да 

използва 

подизпълни

тел 

подпечатана от 

представля-

ващия 

обединението. 

Участникът 

няма да 

използва 

подизпълни-

тел 

Декларация за съгласие за 

участие като подизпълнител 

(Образец № 15) 

 /ако е приложимо/ 

Неприложимо 

Участникът е 

представил 

непопълнена 

декларация.  

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

15 подписана 

и 

подпечатана 

от 

подизпълни-

теля 

- Неприложи

-мо 

 

- Неприложи-

мо 

 

- 

Документи от подизпълнител  

/ако е приложимо/ 
неприложимо неприложимо ДА/Частично 

Представени 

са: 

1.информация 

по образец № 

5 с 

приложение 

декарация за 

регистрация 

по ТР; 2. 

Декларация 

по чл. 47, ал. 

9 от ЗОП по 

образец 6; 3. 

Представено 

е заверено 

копие на 

- 

 

неприложи-

мо 

неприложи-

мо 

неприложимо 

 
непри-

ложимо 
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застраховател

на полица със 

срок до 

31.05.2016 и 

декларация от 

подизпълните

-ля за 

удължаване 

на срока на 

полицата  

съгласно 

изискванията 

на 

Възложителя; 

4. заверени 

копия на 2 

броя валидни 

удостовере-

ния за 

вприсване в 

ЦРКСБ-Едно 

от 

удостоверени

ята е за 

строежи  по 

чл.137, ал. 1 

т. 1 буква 

„М”; 5. 

Заверени 

копия на 

валидни 

сертификати 

за внедрени 

стандарт ISO 

9001:2008 и 

ISO 

14001:2004, с 

обхват сходен 

с предмета на 
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поръчката,  

подписани и 

подпечатани 

от 

подизпълни-

теля 
Декларация по чл. 56, ал. 1, 

т.12 от Закона за обществените 

поръчки (Образец № 16) 

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 16 

подписана и 

подпечатана от 

участника.  

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

16 подписана 

и 

подпечатана 

от участника.  

- ДА 

Представена 

е декларация 

по образец 

№ 16 

подписана и 

подпечатана 

от 

представля-

ващия 

консорциу-

ма.  

- ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 16 

подписана и 

подпечатана от 

представля-

ващия 

обединението.  

- 

Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните 

действителни собственици 

(Образец № 17) 

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 17 

подписана и 

подпечатана от 

участника.  

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

17 подписана 

и 

подпечатана 

от участника.  

- ДА 

Представени 

са 

декларации 

по образец 

№ 17 

подписани и 

подпечатани 

от 

представля-

ващите 

участниците 

в 

консорциу-

ма – 8 бр. 

- ДА 

Представени са 

декларации по 

образец № 17 

подписани и 

подпечатани от 

представля-

ващите 

участниците в 

ДЗЗД-то – 3 бр. 

- 

Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл. 106, ал. 

1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, буква 

„а” и „б“ от Регламент (ЕО, 

Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и 

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 18 

подписана и 

подпечатана от 

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

18 подписана 

и 

- ДА 

Представени 

са 

декларации 

по образец 

№ 18 

- ДА 

Представени са 

декларации по 

образец № 18 

подписани и 

подпечатани от 

- 
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Съвета на Европа (Образец № 

18) 

участника.  подпечатана 

от участника.  
подписани и 

подпечатани 

от 

представля-

ващите 

участниците 

в 

консорциу-

ма – 8 бр. 

представля-

ващите 

участниците в 

ДЗЗД-то – 3 бр. 

Декларация по чл. 6, ал. 2 от 

Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Образец 

№ 19) 

ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 19 

подписана и 

подпечатана от 

участника.  

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

19 подписана 

и 

подпечатана 

от участника.  

- ДА 

Представени 

са 

декларации 

по образец 

№ 19 

подписани и 

подпечатани 

от 

представля-

ващите 

участниците 

в 

консорциу-

ма – 8 бр. 

- ДА 

Представени са 

декларации по 

образец № 19 

подписани и 

подпечатани от 

представля-

ващите 

участниците в 

ДЗЗД-то – 3 бр. 

- 

Декларация за конфликт на 

интереси  (Образец № 20) 
ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 20 

подписана и 

подпечатана от 

участника.  

- ДА 

Представена е 

декларация 

по образец № 

20 подписана 

и 

подпечатана 

от участника.  

- ДА 

Представена 

е декларация 

по образец 

№ 20 

подписана и 

подпечатана 

от 

представля-

ващия 

консорциу-

ма.   

- ДА 

Представена е 

декларация по 

образец № 20 

подписана и 

подпечатана от 

от представля-

ващия 

обединението.   

- 

Декларация за запознаване с 

обекта и с работния проект и 

техническата документация - 

ДА 

Представена е 

декларация по 

- ДА 

Представена е 

декларация 

- ДА 

Представена 

е декларация 

- ДА 

Представена е 

декларация по 

- 
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(Образец № 21) образец № 21 

подписана и 

подпечатана от 

участника.  

по образец № 

21 подписана 

и 

подпечатана 

от участника.  

по образец 

№ 21 

подписана и 

подпечатана 

от от 

представля-

ващия 

консорциу-

ма. 

образец № 21 

подписана и 

подпечатана от 

от представля-

ващия 

обединението.   

Всички документи са налични 

и редовни 

При прегледа на представените 

документи са установени следните 

пропуски и неточности:  

1. Срокът на застрахователна полица 

за цялостно изпълнение на 

строителство е изтекъл на 

23.10.2015г.  

2 В представените 5 броя 

референции от общините 

Асеновград, Тутракан и Смолян не е 

посочена датата на завършване на 

обекта, съгласно изискванията на 51, 

ал. 1, т. 2, б. от ЗОП 

3. В представените автобиографии 

на всички технически лица, не са 

попълнени всички данни в т. 1 от 

фомуляра – място на раждане и 

контактна информация, изискани от 

възложителя.  

4.В автобиографията на лицето 

посочено за технически ръководител  

в т. 4 „Професионален опит”  липсва 

описание на извършената работа за 

две от организациите.  

5. В автобиографията на експерта 

„Недвижимо културно наследство” ,  

посочен под № 1, е некоректно 

попълнена т. 2.1, включени са 

курсове, практики и специализации, 

които следва да се опишат в т. 2.2 . 

При прегледа на 

представените документи са 

установени следните 

пропуски и неточности:  

1. В представената 

референция от Министерство 

на културата не е посочена 

датата на завършване на 

обекта, съгласно 

изискванията на 51, ал. 1, т. 

2, б. от ЗОП. 

2. В списъка от участника са 

включени експерти за всички  

позиции без тези на експерти 

културна наследство. В 

списъка от поизпълнителя  

са посочени само двама 

експерти по недвижимо 

културно наследство.. 
Участникътследва да 

декларира, че разполага със 
изискуемия брой експерти. 

3. В представените 

автобиографии на всички 

технически лица, не са 

попълнени всички данни в т. 

1 от фомуляра, изискани от 

възложителя– липсва адрес. 

В автобиографиите на 

експертите недвижимо 

При прегледа на 

представените документи 

са установени следните 

пропуски и неточности:  

1.Не са представени 

декларации от участниците 

в консорциума за 

удължаване на срока на 

полицата  съгласно 

изискванията на 

Възложителя, посочени в т. 

І.2 Минимални изисквания, 

т. 2.1; 

2. От представените 

удостоверения на „ГБС-

Пловдив” АД не е видно да 

притежава удостоверение за 

изпълнение на първа група  

строежи по чл.137, ал. 1 т. 1 

буква „М”; 

В споразумението  за 

създаване на обединението 

е записано, че  ще 

изпълнява консервационни 

и реставрационни работи, 

изискващи притежаването 

на удостоверение. 

3. Представените 

При прегледа на 

представените документи 

са установени следните 

пропуски и неточности:  

1. Не са представени 

декларации от участниците 

в обединението за удължа-

ване на срока на полицата  

съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в т. 

І.2 Минимални изисквания, 

т. 2.1; 
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културно наследство липсва 

и информация за контакт  

В автобиографията на 

експерта „Недвижимо 

културно наследство” ,  

посочен под № 1, е 

некоректно попълнена т. 2.1, 

включени са специализации, 

които следва да се опишат в 

т. 2.2 . В автобиографията на 

техническия ръководител в 

т.4.1 има период, който не 

съответства с посочения в 

списъка по образец № 10  

4. В декларациите, 

попълнени от лицата, 

посочени за експертите 

недвижимо културно 

наследство некоректно е 

посочен като участник –

подизпълнителя. 

 

 

референции са издадени 

след 01.07.2014 г. 

Участникът следва да 

представи удостоверения за 

изпълнението на обектите 

съгласно чл. 51, ал.1, т.2, 

„б” от ЗОП.  

4. В автобиографиите на 

лицата посочени за: 

1.Експерт по контрол на 

качеството  в т. 4 

„Професионален опит”  

липсва описание на 

извършената работа за едно 

от организациите. 

2. Експерт по недвижимо 

културно наследство /под 

№  1 в списъка/ некоректно 

е попълнена точка 2.1. 

Представени допълнителни 

документи 

1. Заверено копие на регистрация по 

ЗДДС 

2. Представено е заверено копие на 

валиден сертификат за внедрен стандарт 

ВS OHSAS 18001:2007 , с обхват сходен 

с предмета на поръчката 

Не са представени 

допълнителни документи 

Договори с лицата, включени 

в списъка като експерти по 

недвижимо културно 

наследство – 2 бр. 

Представени са заверени 

копия на дипломи за 

завършено образование, 

трудови книжки и 

удостоверения за експерти, 

включени в списъка по 

образец № 10 

 

Таблица 1.2.  

 

СПИСЪК  ЗА  ПРОВЕРКА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОДБОР 

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА 
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Участник 

„Пи Ес Пи” ЕООД 

Оферта с вх. № 53-00-

1307/19.10.2015 год. 

 „Водстрой 98” АД 

Оферта с вх. № 53-00-

1310/19.10.2015 год.  

Консорциум 

„Перперикон 2015” 

Оферта с вх. № 53-00-

1311/19.10.2015 год.  

ДЗЗД „Екогеоком 

Груп” 

Оферта с вх. № 53-00-

1314/19.10.2015 год.  

Минимални изисквания за 

икономическо и финансово 

състояние на Участниците. 

Възложителят няма минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 

Участниците 

Минимални изисквания за 

технически възможности и 

квалификация на Участниците  

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар  

НЕ/ 

коментар 

ДА/ 

коментар 

НЕ/ 

коментар 

Участниците трябва да имат валидна към 

датата на подаване на офертата 

застраховка по чл. 171 от ЗУТ за 

професионална отговорност в 

строителството с минимална 

застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 

2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в 

проектирането и строителството за 

категорията строителство, съобразно 

строежа – предмет на поръчката. Същата 

трябва да е в сила минимум 30 дни след 

изтичането на срока на валидност на 

офертата, както и да бъде придружена с 

декларация от участника, че в случай на 

изтичане на застраховката по време на 

действието на договора, то действието й 

ще бъде подновено със срок не по-малък 

от срока на строителството и договора. 
 

Да/ 

Частично 

Участникът е 

представил 

заверено 

копие на 

застрахова-

телна полица, 

валидна към 

датата на 

подаване на 

офертата, със 

застраховате-

лна сума 

отговаряща 

на 

категорията 

на строежа 

НЕ 
Срокът на 

застрахова

телна 

полица за 

цялостно 

изпълнение 

на 

строител-

ство е 

изтекъл  на 

23.10.2015 

г. 

Да 

Участникът е 

представил 

заверено копие 

на застрахова-

телна полица, 

валидна към 

датата на 

подаване на 

офертата, със 

застраховател-

на сума 

отговаряща на 

категорията на 

строежа 

- Да 

Участниците в 

консорциума 

са представили 

заверени копия 

на застрахова-

телни полици, 

валидни към 

датата на 

подаване на 

офертата, със 

застраховател-

на сума 

отговаряща на 

категорията на 

строежа 

- Да 

Участни-

ците в 

ДЗЗД- то 

са 

представи

ли 

заверени 

копия на 

застрахо-

вателни 

полици, 

валидни 

към 

датата на 

подаване 

на 

офертата, 

със 

застрахо-

вателна 

сума 

отгова-

ряща на 

категория

та на 

строежа 
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Участникът следва да притежава 

регистрация в професионален или 

търговски регистър на страната, в която е 

установен с предмет строителство – 

строеж І „м” категория, съгласно чл. 2, 

ал. 12 от Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи; 
 

Да  

Участникът е 

представил 

заверено 

копие на 

валидно 

удостоверени

е за 

регистрация  

в ЦПРСКБ за 

строежи  по 

чл.137, ал. 1 

т. 1 буква 

„М” 

- Да  

Участникът и 

подизпълните-

ля са 

представили 

заверени копия 

на валидни 

удостоверения 

за регистрация  

в ЦПРСКБ за 

строежи  по 

чл.137, ал. 1 т. 

1 буква „М” 

- Да/Частично  

Представено е 

заверено копие 

на валидно 

удостоверение 

за регистрация  

в ЦПРСКБ за 

строежи  по 

чл.137, ал. 1 т. 

1 буква „М” за 

„Главбулгар-

строй” АД 

НЕ 
От 

представе-

ните 

удостове-

рения на 

„ГБС-

Пловдив” 

АД не е 

видно да 

притежава 

удостове-

рение за 

изпълне-

ние на 

първа 

група  

строежи 

по чл.137, 

ал. 1 т. 1 

буква 

„М”; 

В 

споразуме

нието  за 

създаване 

на 

обедине-

нието е 

записано, 

че  ще 

изпълнява 

консерва-

ционни и 

реставра-

ционни 

работи, 

изисква-

щи 

Да  

Предста-

вено е 

заверено 

копие на 

валидно 

Удостове-

рение за 

регистра-

ция  в 

ЦПРСКБ 

за 

строежи  

по чл.137, 

ал. 1 т. 1 

буква „М” 

за 

„Геоком - 

2000” 

ООД 

- 
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притежава

нето на 

удостовер

ение за 

тази 

категория 

строежи. 

Участникът да е изпълнил през 

последните 5 (пет) години, считано от 

датата, определена като краен срок за 

представяне на офертите, най-малко 2 

/двa/обекта  еднакви или сходни с 

предмета на поръчката.   

ЗАБЕЛЕЖКА: „Сходен с предмета на 

поръчката” за целите на настоящата 

процедура се приема извършване на 

консервационно-реставрационни 

работи на обект недвижима културна 

ценност с категория „световно 

значение”, „национално значение” или 

„местно значение“. 
 

 Да/ 

Частично 

Участикът е 

декларирал 6 

изпълнени 

обекта за 

последните 5 

години, като е 

посочил, че 

всички 

обекти са с 

категория 

„национално 

значение”.  

 

При прегледа 

за съответст-

вие на 

посочените 

обекти с 

изискването 

на 

Възложителя 

за сходни с 

предмета на 

поръчката, 

Комисията 

констатира: 

Обектите 

посочени под 

№ 1 и 4 в 

списъка по 

НЕ 

Комисията 

не може да 

се 

произнесе 

по 

съответст-

вието на: 

обектите 

под № 2 и  

№ 3 от 

списъка с 

изискване-

то за 

категория-

та на 

сходните 

обекти. 

При 

направена-

та справка 

в регистъра 

на 

недвижими 

културни 

ценности, 

публику-

ван на 

страницата 

на НИНКН 

и списъка  

от 

 Да/ Частично 

Участикът е 

декларирал 2 

изпълнени 

обекта за 

последните 5 

години, като е 

посочил, че 

всички обекти 

са с категория 

„национално 

значение”.  

 

 
 

НЕ 

Комисията 

установи 

че обекта, 

посочен 

под № 1 в 

списъка не 

отговаря на 

изискване-

то  „да е 

изпълнен 

през 

последните 

5 (пет) 

години, 

считано 

от 

датата, 

определена 

като краен 

срок за 

представян

е на 

офертите

» - обекта е 

приключен 

на 

26.04.2011г

, видно от 

списъка по 

образец 9. 

Комисията 

Да/ Частично 

Участикът е 

декларирал, че 

участниците в 

консорциума 

са  изпълнили 

3 обекта за 

последните 5 

години, като е 

посочено, че 

всички обекти 

са с категория 

„национално 

значение”.  

 

При прегледа 

за съответст-

вие на 

посочените 

обекти с 

изискването на 

Възложителя 

за сходни с 

предмета на 

поръчката, 

Комисията 

констатира: 

Обектите 

посочени под 

№ 2  и 3 

отговарят на 

изискванията 

НЕ 

Комисия-

та не 

може да 

се 

произнесе 

по 

съответст-

вието на 

обекта 

под № 1 

от 

списъка с 

изискване

-то за 

категория-

та на 

сходните 

обекти. 

В обекта 

са 

включени 

5 под 

обекта. В 

предста-

вената 

референ-

ция не е 

посочена 

категория

та на 

Да/ 

Частично 

Участи-

кът е 

деклари-

рал, че 

участници

те в 

обедине-

нието  са  

изпълни-

ли 4 

обекта за 

последнит

е 5 

години, 

като са 

посочени

два с 

„национа-

лно 

значение”   

и два с 

категория 

„местно 

значение” 

  

При 

прегледа 

за 

съответст-

вие на 

 НЕ 

Комисията 

не може да 

се 

произнесе 

за 

съответст-

вието на 

обекти, 

посочени 

под № 1 и 

3 в списъка 

а именно: 

1. За обекта 

под № 1 не 

е 

представен

о 

доказателс

тво за 

извършван

е на 

консерва-

ционно –

реставра-

ционни 

работи на 

обекта;  

2. За обекта 

под № 3 от 

представе-

ния 



 27 

образец 9 

отговарят на 

поставените  

изисквания на 

Възложителя. 

 

В 

референциите 

издадени от 

община 

Асеновград, 

Тутракан и 

Смолян не са 

посочени 

датите на 

зъвършване 

на обектите, 

които следва 

да 

съответстват 

на тези 

посочени в 

списъка по 

образец № 9  

 
 

страницата 

на 

Министерс

тво на 

културата, 

обекта 

включен 

под № 2 / в 

община 

Тутракан/ 

и под №3 -

два обекта 

в община 

Смолян/  

от списъка 

по образец 

9, не 

фигурират, 

като 

културни 

ценности с 

категория 

„национал

но 

значение”. 

В референ-

ция за 

обектите 

под № 3, от 

община 

Смолян е 

посочено, 

че обектите 

са в тази 

категория. 

За обекта 

под № 2 

списъка в 

община 

не може да 

се 

произнесе 

по 

съответст-

вието на 

двата 

обекта от 

списъка с 

изискване-

то за 

категория-

та на 

сходните 

обекти. 

При 

направена-

та справка 

в регистъра 

на 

недвижими 

културни 

ценности, 

публику-

ван на 

страницата 

на НИНКН 

и списъка  

от 

страницата 

на 

Министер-

ство на 

културата, 

обектите 

не 

фигурират, 

като 

културна 

на 

Възложителя 

 

подобекти

те 
„световно 

значение”, 

„национал

но 

значение” 

или 

„местно 

значение“. 

 При 

направена

-та 

справка в 

списъка  

от 

страницат

а на 

Министер

ство на 

културата, 

обектите с 

„национал

-но 

значение” 

бе 

установе-

но, че два 

от 

подобекти

те са с 

категория 

с 

„национал

-но 

значение”   

посочени-

те обекти 

с 

изискване

то на 

Възложи-

теля за 

сходни с 

предмета 

на 

поръчката

, 

Комисия-

та конста-

тира 

Обектът 

посочен 

под № 4 

отговаря 

на 

изисква-

нията на 

Възложи-

теля 

 

договор с 

възложи-

теля  за 

ремонт  и 

ремонтни 

дейности, 

като в 

техническо

-то задание 

не 

фигурират 

консерва-

ционно –

реставра-

ционни 

работи; 

 

Комисията 

не може да 

се 

произнесе 

за 

съответст-

вието на 

обекта, 

посочен 

под № 2 в 

списъка. В 

предмета 

на 

договора с 

Възложите

ля, не са 

посочени 

изпълнение

то на 

консерва-

ционно –

реставра-
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Тутракан, в 

едната от 

референци-

ите е с 

категория 

„национал-

но 

значение”, 

а в 

следващата

е посочен с 

категория 

„местно 

значение”.  

 

ценност с 

категория 

„национал-

но 

значение”. 

В референ-

циите за 

обектите 

не са 

посочени 

категории-

те на 

обектите 

като 

културни 

ценности. 

 

ционни 

работи. От 

констати-

вния 

протокол 

за 

приемането 

на обекта 

не е видно  

да са 

извършава

ни такива, 

В референ-

цията за 

обекта е 

посочено 

че са 

извършва-

ни такива 

дейности 

без да е 

описан 

вида и 

обема им . 
 

Участниците трябва да разполагат с 

екип от технически лица - експерти, 

които притежават необходимата 

професионална квалификация и 

достатъчно професионален опит, 

необходими за своевременното, точно 

и качествено изпълнение на предмета 

на обществената поръчка и които ще 

участват в нейното изпънение. 
 

Да/частично - Да/частично - Да/частично - Да/ 

частично 
- 

1. Технически ръководител: 

Правоспособнo лицe, получилo дипломa 

Да/Частично 

Участникът е 

предложил 

Не 

Комисията 

не може да 

Да/Частично 

Участникът е 

предложил 

Не 

Комисията 

не може да 

Да 

Участникът е 

предложил 

- Да/ 

Частично 

Участни-

Не 

Комисията 

не може да 
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от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер" или 

"архитект" или лицe със средно 

образование с четиригодишен курс на 

обучение и придобита професионална 

квалификация в областите "Архитектура 

и строителство". 

професионален опит - не по-малко от 10 

(десет) години 

участие като технически ръководител на 

поне 1/един/ обект сходен с предмета на 

поръчката 

ЗАБЕЛЕЖКА: „Сходен с предмета на 

поръчката” за целите на настоящата 

процедура се приема извършване на 

консервационно-реставрационни 

работи на обект недвижима културна 

ценност с категория „световно 

значение”, „национално значение” или 

„местно значение“. 
 

техническо 

лице за тази 

позиция, 

завършило 

средно 

образование, 

притежаващо 

над 10 години 

професиона-

лен опит 

установи  

съответст-

вието с 

изискване-

то „за 

участие 

като 

технически 

ръководит

ел на поне 

1/един/ 

обект 

сходен с 

предмета 

на 

поръчката

”.  

В списъка 

по образец 

10 е 

посочено, 

че лицето е 

участвало 

като 

технически 

ръководи-

тел на 1 

обект със 

сходен 

предмет. В 

автобиогра

фията на 

лицето не 

фигурират 

данни  за 

участие 

като 

технически 

техническо 

лице за тази 

позиция, 

завършило 

висше 

образование с 

квалификация 

„строителен 

инженер” и 

участвало като 

технически 

ръководител на 

един обект 

сходен с 

предмета на 

поръчката.  
  

установи  

съответст-

вието с 

изискване-

то 

„професио

нален опит 

- не по-

малко от 10 

(десет) 

години”. 

От 

посочените 

в 

автобиогра

фията 

периоди, 

не може с 

катерично-

ст да се 

приеме, че 

лицето има 

10 години 

професио-

нален опит.   
 

техническо 

лице за тази 

позиция, 

завършило 

висше 

образование с 

квалификация 

„строителен 

инженер”, с 

професионален  

опит над 10 

години и 

участвало като 

технически 

ръководител на 

един обект 

сходен с 

предмета на 

поръчката.  

 

кът е 

предло-

жил 

техничес-

ко лице за 

тази 

позиция, 

завърши-

ло висше 

образова-

ние с 

квалифи-

кация 

„строите-

лен 

инженер” 

притежа-

ващо над 

10 години 

професио-

нален 

опит 

установи  

съответст-

вието с 

изискване-

то „за 

участие 

като 

технически 

ръководит

ел на поне 

1/един/ 

обект 

сходен с 

предмета 

на 

поръчката

”.  

В списъка 

по образец 

10 е 

посочено, 

че лицето е 

участвало 

като 

технически 

ръководи-

тел на 1 

обект 

включен в 

Списъка(О

бразец № 

9) , за 

който  не 

са 

предствени

доказателс

тва за 

извършван
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ръководи-

тел на 

сходен 

обект.   

 

е на 

консерва-

ционно –

реставра-

ционни 

работи.  

2. Експерт по контрол на качеството 

професионален опит - минимум 2 години 

на подобна позиция. 

 

Да 

/Частично 

Експертът, 

посочен от 

участника 

притежава 

удостовере-

ние за 

преминато 

обучение по 

контрол на 

качеството за 

2015 г. 

Не 

Комисията 

не може да 

установи  с 

категорич-

ност 

съответст-

вието с 

изискване-

то 

„професио

нален опит 

– минимум 

две години 

на подобна 

позиция”. 

От данните 

посочени в 

автобиогра

фията не е 

виден 

периода на 

заемане на 

позицията 

специалист 

Контрол по 

качество, 

липсва 

информа-

ция за 

притежава

ни 

удостовере

Да /Частично 

Експертът, 

посочен от 

участника 

притежава 

удостоверения 

за преминато 

обучение по 

контрол на 

качеството 

 Не 

Комисията 

не може да 

установи  с 

категорич-

ност 

съответст-

вието с 

изискване-

то 

„професио

нален опит 

– минимум 

две години 

на подобна 

позиция”. 

В 

представе-

ната 

автобиогра

фията е 

посочено, 

че първото 

удостовере

ние за 

преминато 

обучение е 

от 

20.03.2014г

. От 

данните 

посочени в 

Да /Частично 

Експертът, 

посочен от 

участника е 

показал в 

авобиография-

та си ,че е 

заема подобна 

позиция  

Не  

Комисия-

та не 

може да 

установи  

с 

категори-

чност 

съответст-

вието с 

изискване

-то 

„професио

нален 

опит – 

минимум 

две 

години на 

подобна 

позиция”. 

В списъка 

по 

образец 

10 за 

лицето е 

посочен 

общ 

професона

лен опит. 

В 

автофия-

графията 

е 

Да  

Експер-

тът, 

посочен 

от 

участника 

отговоря 

на 

изисква-

нията на 

Възложи-

теля, 

видно от 

представе

ната 

автобио-

графия и 

удостове-

рение. 

- 
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ния .    автобиогра

фията не е 

виден 

периода на 

заемане на 

позицията 

специалист 

Контрол по 

качество. В 

автобиогра

фията е 

посочено, 

че 

организира 

и провежда 

контрол 

върху  

системата 

за 

управлени

е  на 

качество, 

което не 

може 

еднозначно 

да се 

приеме за 

контрол  на 

качество.  

 

посочено, 

че заема 

длъжност 

инженер 

по 

качество 

12 години, 

без да е 

дадено 

описание 

на 

извърше-

ите 

работи 

3. Експерт по безопасни условия на 

труд, притежаващ удостоверение за 

извършване на дейност, съобразно 

изискванията на ЗБУТ с валидност не по-

малко от срока на валидност  на 

офертите. 

професионален опит - минимум 2 години 

на подобна позиция. 

Да/Частично 

Участникът е 

предложил 

експерт за 

тази позиция, 

притежаващ 

над 2 години 

професиона-

лен опит на 

Не 

Комисията 

не може да 

установи  

съответст-

вието с 

изискване-

то 

Да  

Експертът, 

посочен от 

участника 

отговаря на 

поставените 

изисквания, 

видно от 

представената 

- Да 

Участникът е 

предложил 

експерт за тази 

позиция, 

притежаващ 

над 2 години 

професиона-

лен опит на 

- Да 

Участни-

кът е 

предло-

жил 

експерт за 

тази 

позиция, 

притежа-

 -   
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 подобна 

позиция, 

видно от 

представената 

автобиогра-

фия 

„притежа-

ващ 

удостовере

ние за 

извършване 

на 

дейност, 

съобразно 

изисквания

та на 

ЗБУТ с 

валидност 

не по-

малко от 

срока на 

валидност  

на 

офертите

”.  

В списъка 

по образец 

10 е 

посочено, 

че лицето е 

притежава 

сертифика-

ти. В 

автобиогра

фията на 

лицето не 

фигурират 

данни  за 

притежава-

ите 

сертифика-

и. 

автобиогра-

фия 

подобна 

позиция, видно 

от 

представената 

автобиография 

и притежава 

валидно 

удостоверение.  

ващ над 2 

години 

професио

нален 

опит и 

валидно 

удостове-

рение, 

видно от 

предста-

вените 

автобио-

графия и 

удостове-

рение. 

4.  Eксперти по Недвижимо културно 

наследство – минимум 2 /две/ лица, 

Да/Частично 

Участникът е 
Не 

Комисията 
Да  

Участникът е 

- Да 

Участникът е 
- Да 

Участни-
- 
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вписани в регистъра на лицата по чл. 165, 

ал. 1 от Закона за културното наследство 

/ЗКН/, от които едното лице да отговаря 

на следните изисквания: 

специалност в областта на консервацията 

и реставрацията химик или инженер – 

химик или еквивалентна специалност; 

професионален опит - минимум 5 години 

в областта на консервацията и 

реставрацията. 

 

предложил 

двама 

експерти за 

тази позиция, 

като е 

посочил, че 

са включени в 

регистъра на 

лицата по чл. 

165, ал. 1 от 

ЗКН. 

Единият от 

предложените 

експерти 

притежава 

образовател-

на степен – 

инженер –

химик и има 

опит над 5 

години в 

областта на 

консервация  

и 

реставрация, 

видно от 

представената 

автобиогра-

фия. 

Комисията 

следва да 

отбележи, че 

експерта 

посочен под 

№ 1 за тази 

позиция не е 

посочил в 

автобиографи

ята си 

не може да 

изрази 

становище  

относно 

съответст-

вието на 

експерта 

посочен 

под № 1 за 

тази 

позиция  с 

изискване-

то  

„вписани в 

регистъра 

на лицата 

по чл. 165, 

ал. 1 от 

Закона за 

културно-

то 

наследство 

/ЗКН/.  

В списъка 

по образец 

10 е 

посочено, 

че 

притежава 

удостове-

рение, в 

представе-

ната 

автобиогра

-фия на 

лицето 

липсват 

данни за 

вписването

предложил 

двама експерти 

за тази 

позиция, които 

са 

предоставени 

от 

подизпълните-

ля. 

Лицата са 

вписани в 

регистъра на 

лицата по чл. 

165, ал. 1 от 

ЗКН, видно от 

посочените в 

автобиографии

-те 

удостоверения. 

Единият от 

предложените 

експерти 

притежава 

образователна 

степен – 

инженер –

химик и има 

опит над 5 

години в 

областта на 

консервация  и 

реставрация, 

видно от 

представената 

автобиогра-

фия.   

 

предложил 

двама експерти 

за тази 

позиция,  

Единият от 

предложените 

експерти 

притежава 

образователна 

степен – 

инженер –

химик и има 

опит над 5 

години в 

областта на 

консервация  и 

реставрация, 

видно от 

представената 

автобиогра-

фия. 

За експретите 

са представени 

заверени копия 

на 

удостоверения

та за вписване 

в регистъра на 

лицата по чл. 

165, ал. 1 от 

ЗКН. 

кът е 

предло-

жил 

двама 

експерти 

за тази 

позиция,  

Единият 

от 

предложе-

ните 

експерти 

притежа-

ва 

образоват

елна 

степен – 

инженер –

химик и 

има опит 

над 5 

години в 

областта 

на 

консерва-

ция  и 

реставра-

ция, 

видно от 

предста-

вената 

автобио-

графия. 

За 

експрети-

те са 

предста-

вени 

заверени 
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информация 

за 

съответствие 

с изискването 

да е  „вписани 

в регистъра 

на лицата по 

чл. 165, ал. 1 

от Закона за 

културното 

наследство 

/ЗКН/ 

. При 

направена 

справка в 

регистъра 

към 

Министерс

тво на 

култура, 

фигурира 

лице с 

посочени 

имена, но 

поради 

липса на 

друга 

информа-

ция за 

лицето в 

автобиогра

фията, 

комисията 

не може да 

констатира 

необоримо

, че това е 

същото 

лице. 

копия на 

удостове-

ренията за 

вписване 

в 

регистъра 

на лицата 

по чл. 

165, ал. 1 

от ЗКН. 

Участникът отговаря на всички 

поставени минимални изисквания  

Да/Частично 

Комисията може да 

установи съответствието с 

всички поставени 

минимални изисквания 

след представянето на 

допълнителни документи 

Да/Частично 

Комисията може да 

установи съответствието с 

всички поставени 

минимални изисквания 

след представянето на 

допълнителни документи  

Да/Частично 

Комисията може да 

установи съответствието с 

всички поставени 

минимални изисквания 

след представянето на 

допълнителни документи 

Да/Частично 

Комисията може да 

установи 

съответствието с 

всички поставени 

минимални 
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В резултат на извършената проверка относно съдържанието, пълнотата и 

редовността на предложението и представените документи в плик № 1 «Документи за 

подбор» и съответствието на участниците, Комисията реши: 

 

І. Участникът „Пи Ес Пи” ЕООД, следва да представи следните допълнителни 

документи: 

1. Заверено копие на застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в 

строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за 

категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката отговаряща на 

изискването  „Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на 

валидност на офертата; 

2. Заверени копия на референции/удостоверения от общините Асеновград, Тутракан и 

Смолян с коректно посочени дати на завършване на съответния обект, съгласно 

изискванията на 51, ал. 1, т. 2, б. от ЗОП или копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; .  

3. Автобиографии на всички технически лица с коректно попълнени данни в т. 1 от 

фомуляра – място на раждане и контактна информация, изискани от възложителя. В 

автобиографиите на лицата, посочени за технически ръководител, експерт „Безопастни 

условия на труд”, експерт „Недвижимо културно наследство” /№ 1за позицията  в списъка/ 

следва да се отстранят констатираните несъответствия и да се посочат данни позволяващи 

установяването на съответствието с изискванията на Възложителя, за съответната позиция.  

4. Доказателства от компетентните органи, удостовяращи категорията на обектите,  

включени под № 2 и двата обекта  /под №3 / в списъка по образец № 9.  

5. Документи, доказващи съответствието с изискванията на Възложителя на лицата 

посочени за технически ръководител, експерт контрол по качеството, експерт по безопасни 

условия на труд и експерт недвижимо културно наследство, посочен под № 1 в списъка.  

 

ІІ. Участникът «Водстрой 98» АД, следва да представи следните допълнителни 

документи: 

1. Заверено копие на референция/удостоверение от Министерство на културата с коректно 

посочени дати на завършване на съответния обект, съгласно изискванията на 51, ал. 1, т. 2, 

б. от ЗОП или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности;  

2. Списък по образец №10 от участника, влючващ експерти за всички позиции, съгласно 

изискванията на Възложителя 

3. Автобиографии на всички технически лица, включени в списъка по образец № 10 

включващи  информация за контакти и коректно попълнени данни, съгласно образеца.  

5. Декларации по образец № 11 от лицата, посочени за експертите недвижимо културно 

наследство с коректно попълнени данни за участника.  

6. Документи, доказващи съответствието с изискванието на възложителя „Участникът да е 

изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок 

за представяне на офертите, най-малко 2 /двa/обекта  еднакви или сходни с предмета на 

поръчката.” 

7 Документи, доказващи съответствието с изискванията на възложителя на лицата, 

посочени за технически ръководител и експерт контрол по качеството. 

 

ІІI. Участникът Консорциум „Перперикон 2015”, следва да представи допълнителни 

документи 

1.Декларации от участниците в консорциума за удължаване на срока на застрахователните 

полици,  съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т. І.2 Минимални изисквания, 

т. 2.1; 
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2. Заверено копие на валидно удостоверение за регистрация в ЦРКСБ за изпълнение на 

първа група  строежи по чл.137, ал. 1 т. 1 буква „М” на участника в консорциума - „ГБС-

Пловдив” АД; 

3 . Заверени копия на удостоверения за изпълнените обекти, включени в списъка по образец 

№ 9., съгласно изискванията на чл. 51, ал.1, т.2, „б” от ЗОП или копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.  

4. Автобиографии на лицата, посочени за експерт по контрол на качеството и експерт по 

недвижимо културно наследство /под №  1 в списъка/  с коректно попълнени данни.  

5. Документи, доказващи съответствието с изискванията на Възложителя на лицето, 

посочено за експерт контрол по качеството. 

 

ІV. Участникът ДЗЗД «Екогеоком Груп», следва да представи следните допълнителни 

документи: 

1. Декларации от участниците в ДЗЗД « Екогеоком Груп». за удължаване на срока на 

застрахователните полици, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т. І.2 Минимални 

изисквания, т. 2.1; 
2. Документи, доказващи съответствието с изискванието на възложителя „Участникът да 

е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен 

срок за представяне на офертите, най-малко 2 /двa/обекта  еднакви или сходни с предмета 

на поръчката.” 

3. Документи, доказващи съответствието с изискванията на възложителя на лицето, посочено за 

технически ръководител в списъка по образец № 10. 
 

 

След извършване на гореописаното, на 18.11.2015 г., Комисията направи анализ на 

резултатите от проверката на постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет:  

„Извършване на консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен и 

средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г.,  

финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 

наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 

финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 

2009 – 2015”, открита с Решение № 926/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали.  

 

Р Е Ш И : 

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, настоящият протокол 

се изпраща до всички участници в процедурата с указания в срок от 5 (пет) работни дни от 

датата на получаването му, да бъдат представени описаните в него документи. 

Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, на който следва да бъде 

обозначено следното: Допълнителни документи към Плик № 1: „ДОКУМЕНТИ ЗА 

ПОДБОР”. Върху плика се изписва пълното наименование на настоящата процедура, 

както следва: „Извършване на консервационно-реставрационни работи  и експониране 

на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за 

бъдеще” Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 

23.04.2015г.,  финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 

изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 

Пространство 2009 – 2015”, името, адрес, телефон и факс на участника.  

 Участниците нямат право да представят документи от съдържанието на Плик № 1 - 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР, които не са посочени в настоящия протокол, както и 

документи от съдържанието на Плик № 2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА и от съдържанието на Плик № 3 - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА под формата на 

допълнение. 



 37 

 В съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 1 от ЗОП, в случай че участникът не 

представи описаните по-горе документи в срок от 5/пет/ работни дни от датата на 

получаването на настоящия протокол, участникът, който не е изпълнил указанията на 

Комисията и не е представил допълнително изисканите документи, ще бъде предложен за 

отстраняване от участие  в процедурата.  

 Уведомяването на участниците в обществената поръчка - за мястото, датата и часа, 

определен за оповестяване на резултатите от техническата оценка и отваряне на  ценовите 

предложения на допуснатите участници  ще се извърши по електронен път на посочения от 

участниците електронен адрес с писмо, както и с информация, която ще бъде публикувана 

на интернет страницата на Община Кърджали. 

 

Настоящият протокол на Комисията, назначена със Заповед № 1104/20.10.2015 год. 

на Вр.И.Д. Кмет на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита открита с Решение 

№ 926/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, бе изготвен и подписан на 18.11.2015 

год. 

 

КОМИСИЯ:   

Председател: ................../П/....................   

/ инж. Катя Митовска /   

Членове:   

              1......................../П/.......................                2......................../П/.......................... 

/Галина Делчева/  / арх. Танер Моллаахмед / 
   

              3................../П/.............................                4........................./П/......................... 

/ Антоанета Овчарова /  / Надежда Цветкова / 

   

              5.................../П/............................   

/Светла Руменова Цанева – Димитрова /   

 

Заличени на основание чл.4 от ЗЗЛД 


