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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:    /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ:       

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

дата: 11. 01.2019 г. 

 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-405/07.09.2018г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-18/30.07.2018г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по 

чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на 

съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и 

въвеждане на обект ЦОП в експлоатация“, комисия в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

3. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

 

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти е 

постъпила само една оферта от „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. 

София, п.к. 1750, ж.к. „Полигона“, бл. 13 (партер), ат.16, вх. 1 - с вх.№ ОП-18-

1/05.09.2018г. – 11:25ч. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 

 

Комисията е заседавала в периода от 07.09.2018 г. до 08.01.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 07.09.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилата оферта. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

След получаване на офертата председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертата преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Действията по отваряне на офертата преминаха 

в пълно съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Отворена бе опаковката на офертата и 
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оповестено нейното съдържание, след което бе подписан плик „Предлагани ценови параметри“ от 

трима от членовете на комисията. Техническото предложение на участника също  беше подписано 

на всяка страница от трима от членовете на комисията.  

 

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 22.10.2018г., от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участника и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.   
 След като разгледа представените документи, комисията е установила, че участник 

„Технострой - Инвестконсулт“ ЕООД е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. От 

представения ЕЕДОП бе установено, че участникът отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

 3. Протокол №3 от 03.12.2018г. от закрито заседание на комисията, която разгледа и 

обсъди техническото предложение на допуснатият участник в обществената поръчка с 

изискванията на възложителя, и определи оценката по показател П1 - „Организация и 

професионална  компетентност  на  персонала,  на който е възложено изпълнението на 

поръчката“, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, приложена в 

документацията за участие.    
В Техническото предложение – Приложение №4, участникът предлага: 

- Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект – 20 

/двадесет/ дни от получаване на инвестиционния проект от Възложителя.  

- Срок за упражняване на строителен надзор - започва да тече от датата на протокола за 

откриване на строителна площадка до изпълнение на всички поети от страните задължения по 

договора за обществена поръчка и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на 

обекта Център за обществена подкрепа съгласно Наредба №2 от 2003г. на МРРБ. 

 След разглеждане на техническото предложение на участника и приложенията към 

него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи 

и съответства на предварително обявените условия. 

 Участникът е разработил своето техническо предложение съобразно изискванията на 

възложителя за представяне на част „Организация и професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ и съгласно техническите 

спецификации.  

 

1) Предложение относно „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на услугите – изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 

проект и упражняване на строителен надзор“ 

В отделно Приложение № 1 към техническото си предложение участникът представя 

описание на конкретните дейности, които следва да изпълни по извършване оценка на 

съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор на обекта и 

оказване на съдействие на възложителя при въвеждане на обекта Център за обществена 

подкрепа в експлоатация. В своето техническо предложение участникът прави подробно 

описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите, част от предмета на поръчката. В 

табличен вид са представени видовете основни задачи, които следва да се изпълняват по време 

на строителния процес, дейностите по мониторинг на методите на изпълнение, както и 

съпътстващите ги нормативно-определени документи, които се съставят по време на 

строителството. Представено е подробно описание на дейностите, в които се изразява текущия 

мониторинг при изпълнение на строително-монтажните работи. Упоменати са дейностите, 

подлежащи на съгласуване и контрол на подготвителния етап преди откриване на строителна 

площадка. На следващо място участникът представя дейностите по съгласуване и контрол на 
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технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката, като посочва 

техническите изисквания, на които следва да отговарят доставените строителни материали и 

оборудване. Описана е стратегия по упражняване на контрол върху последователността на 

изпълнение на видовете СМР, контрол на влаганите строителни материали, методи за работа 

при установяване на несъответствия на строителните материали с техническите изисквания на 

проекта. Дейностите по упражняването на контрол ще се изпълняват от допълнително 

предложения от участника експерт „Контрол на качеството на влаганите материали“. 

На следващо място в своето техническо предложение, в отделна точка /стр. 53-64/ 

участникът представя описание на системата за вътрешен контрол, която ще прилага при 

осъществяване предмета на поръчката. Посочени са иновационните процеси, на които 

участникът разчита за по-ефективното изпълнение на конкретните задачи, които му дават 

възможност за проследяване напредъка на всеки един етап и предотвратяването на 

допускането на грешки в строителния процес. Представени са методи за осъществяване на 

вътрешен контрол чрез основните видове контролни механизми, както и прилаганите от 

участника контролни дейности, а именно: процедури за разрешаване, процедури за одобрение, 

процедури за оторизиране, разделяне на отговорностите, процедури за наблюдение, правила 

за достъп до информация и контролни дейности, свързани с информационните технологии. 

Разработине са допълнителни компоненти на вътрешния контрол – информационни и 

комуникационни системи, мониторинг чрез текущо наблюдение и специални оценки, 

организация на работата /вътрешно-фирмена система за управление на проекти и интегриран 

софтуер/.  

Описани са основни принципи и подходи за изпълнение на обществената поръчка, 

посочено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти, 

които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. На стр. 67-95 от 

техническото предложение е представено детайлно разпределение на експертите, които ще 

извършват на оценка на съответствието на инвестиционния проект, като в табличен вид са 

посочени: вид на основната дейност/задача, отговорният за извършването й експерт, 

функциите и отговорностите на експерта съгласно изискванията на чл. 142, чл. 169 от ЗУТ и 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. На следващо място, 

отново в табличен вид е представено и разпределение на задачите и отговорностите на екипа, 

който ще изпълнява дейността упражняване на строителен надзор на обекта, като са описани 

основните задачи/дейности, експертът, който ще ги изпълнява, отговорностите на отделните 

експерти съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. Описани са отговорностите на екипа от експерти във 

връзка с въвеждането на обекта в експлоатация, задължителните елементи, които следва да 

съдържа окончателният доклад. Представено е подробно описание на задълженията, 

отговорностите и функциите, резултатите от работата на всеки един от ключовите експерти, 

които ще бъдат отговорни за изпълнение на дейностите по извършване на оценка на 

съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обекта. 

Освен задължително изискуемите от Възложителя експерти в своето техническо предложение 

участникът включва и допълнителни експерти, които според него ще допринесат за 

качественото изпълнение на поръчката, а именно: експерт „Контрол на качеството на 

вложените материали“, ландшафтен архитект, експерт „Геолог“, експерт „Геодезия“, 

експерти, отговорни за комуникацията, за контрола на изпълнението. Възложителят не е 

поставял изискване за включване на допълнителни експерти, освен задължителните девет, 

посочени в методиката за оценка, предвид което няма да взема под внимание предложените 

от участника шест допълнителни експерта. 

Посочени са методите за комуникация и координация между Възложителя и 

Изпълнителя, като са представени четири комуникационни канала, през които преминава 

взаимодействието и комуникацията между двете страни, описани са докладите за напредъка, 

които Изпълнителят ще предостави на Възложителя, както и каква информация ще съдържат 
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те. Представено е описание на документите, които следва да бъдат съставени във връзка с 

контрола на изпълнението на строежа. 

На следващо място, в отделна точка са изброени рискове, свързани с осъществяването 

на строителен надзор на обекта, описани са мерки за превенция и управление на 

потенциалните рискове, специфични рискове за проекта и предложение за управление и 

превенция на рисковете. Представени са матрица за управление на риска, карта за оценка на 

риска мерки за преодоляване/предотвратяване на рисковете. Участникът е предоставил 

информация относно дейностите, свързани с осъществяване на контрол по спазването на 

здравословните и безопасни условия на труд по време на строителството.  

2) Предложение относно „Професионална компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на услугите“ 

Комисията установи, че за доказване на изискванията за квалификация, общ и специфичен 

професионален опит по отношение на експертите са представени дипломи, трудови и 

служебни книжки, служебни бележки, удостоверения, извадки от комплексни и окончателно 

доклади. От същите е видно какъв е общият и специфичният опит на всеки от експертите, 

както следва: 

Експерти на 

участник 

„ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ

“ ЕООД  

 

Общ 

професионален 

опит по 

специалността 
Доказване на 

изискванията към 

експертите 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Общ 

брой 

точки 
брой 

години 

присъде

ни точки 

брой 

обекти/ 

строежи 

присъде

ни точки 

Експерт по част 

„Архитектурна“ 

 

Над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

8 бр. комплексни 

доклади и 3 бр. 

окончателни 

доклади 

10 

Експерт по част 

"Конструктивна" 

 

Над 10 5 

Данни от трудова и 

осигурителна 

книжки, служебна 

бележка от 

поделение 46930-

София 

над 10 5 

11 бр. комплексни 

доклади и 3 бр. 

окончателни 

доклади 

10 

Експерт по част  

„ВиК“ 

 

 

Над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

9 бр. комплексни 

доклади и 3 бр. 

окончателни 

доклади 

10 

Експерт по част 

„Електро“ 
Над 10 5 

Данни от трудова 

книжка 
10 5 

8 бр. комплексни 

доклади и 2 бр. 

окончателни 

доклади 

10 

Експерт по част 

„ОВК“ 

Над 3 до 

10 
2 

Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

8 бр. комплексни 

доклади и 3 бр. 

окончателни 

доклади 

7 

Експерт по част 

"Енергийна 

ефективност" 

Над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 
10 5 

8 бр. комплексни 

доклади и 2 бр. 

окончателни 

доклади 

10 

Експерт по част 

"Пожарна 

безопасност“ 

Над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 
10 5 

8 бр. комплексни 

доклади и 2 бр. 
10 
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окончателни 

доклади 

Експерт по част 

"ПБЗ" 

 

Над 10 5 

Данни от трудова 

книжка, 

удостоверение на 

„Маркан сервиз“ 

ООД 

над 10 5 

9 бр. комплексни 

доклади и 2 бр. 

окончателни 

доклади 

10 

Експерт по част 

"ПУСО" 

  

Над 3 до 

10 
2 

Данни от служебна 

книжка 
10 5 

8 бр. комплексни 

доклади и 2 бр. 

окончателни 

доклади 

7 

Общ брой точки за експертите на участник „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД: 84 

 

 Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника 

„Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД по показател П1 - „Организация и професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ да бъдат 

присъдени 100 точки.  

 Мотиви: Техническото предложение на участника е разработено съобразно 

техническите спецификации, указанията за разработването му и действащото 

законодателство. Техническото предложение отговаря на поставените от Възложителя 

изисквания за съдържанието на частта „Организация и професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“, като съдържа изискуемите 

компоненти -  „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на услугите – 

изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на 

строителен надзор“ и „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на услугите“. 

В техническото предложение на участника са описани функциите, задачите и отговорностите 

на всеки един от експертите, ангажиран с изпълнението на предвидените в рамките на 

обществената поръчка дейности. В табличен и в описателен вид са представени конкретните 

задачи, които следва да изпълни всеки експерт при извършване оценка на съответствието на 

инвестиционния проект, както и при упражняване на строителен надзор на обекта, описани са 

отговорностите му съобразно приложимата нормативна уредба и са представени резултатите 

от дейността на всеки един експерт. В отделна точка, на стр. 53-64 от техническото 

предложение участникът представя методи за осъществяване на вътрешен контрол, като са 

описани основните видове контролни механизми, както и прилаганите от участника 

контролни дейности. Посочени са и допълнителни компоненти на вътрешния контрол – 

информационни и комуникационни системи, мониторинг чрез текущо наблюдение и 

специални оценки, организация на работата. Описани са методите за комуникация и 

координация между Възложителя и Изпълнителя, като са представени четири 

комуникационни канала, през които преминава взаимодействието и комуникацията между 

двете страни. 

Оценката на предложените от участника експерти попада в първа скала от посочената в 

методиката за оценка таблица относно професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на услугите – 84 точки, което е основание за присъждане на 

100 точки по показател П1 „Организация и професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката“ на участника „Технострой-Инвестконсулт“ 

ЕООД.  

 4. Протокол №4 от 08.01.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 
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 Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на допуснатият участник „Технострой-Инвестконсулт» ЕООД и оповестяване на 

предлаганите от него цени. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово 

предложение – Приложение №5. Участникът предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 16 800,00 лева без ДДС, съответно 20 160,00 лева с ДДС, 

разпределена както следва: 

-  обща цена за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект – 1 800,00 

лева без ДДС или 2 160,00 лева с ДДС; 

- обща цена за упражняване на строителен надзор – 15 000,00 лева без ДДС или 18 000,00 лева 

с ДДС.  

 

 С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията,  и същата продължи своята работа на закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника. Комисията установи, че 

предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената 

прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов 

ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В 

ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки.  

Комисията не извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, 

което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници, тъй като има само един допуснат участник.  

   Във връзка критерия за оценка и наличието само на една оферта, участникът получава 

автоматично максимален брой точки по показател П-2„Предложена цена за изпълнени на 

поръчката“ – 100 точки. 
 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатият участник, в 

съответствие с утвърдената методика и класиране на същия. 

 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

– П2 

КО= 

0,7хП1+0,3хП2 

1. „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД 100 100 100,00 

Забележка:   

 П1 - оценка по показател „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката“ = 100 т. 

 П2 - оценка по показател  „Предложена цена за изпълнение на поръчката“ = 100 т, която се изчислява по 

следната формула: 
 

               П2   = 

   Предложена минимална обща цена в лева 

* 100 
Предложена обща цена от участника в лева 

КО=0,7хП1 + 0,3хП2 – комплексна оценка за всеки участник 

 

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията  

  

 І. Направи следното класиране: 

 На І-во място: „Технострой - Инвестконсулт» ЕООД, с комплексна оценка – 100 т. 

 

 ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде 

определен участникът, класиран на първо място. 
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 На 08.01.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              /П/* /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/ /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.  /П/ /Генка Енева/ 

 

3.  /П/ /Катрин Михайлова/ 

  

4.  /П/ /Гергана Николова/ 

            

 

 

 

 
       * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни 


