ПРОТОКОЛ № 28
/заседание от 04.09.2020 г./
На 04.09.2020 г. от 09.30 часа, в стая 439 в сградата на Община Ямбол, на основание Заповед
№ РД/02-00475 от 09.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол, комисия в състав:
Председател: Радостин Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и
строителството“ в Община Ямбол;
Членове:
1. Стилиян Динев - младши експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в
Община Ямбол;
2. Мария Караиванова – главен юрисконсулт в Община Ямбол,
продължи своята работа във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
провеждане на публично състезание с предмет „Извършване на консултантски услуги за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти,
собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”. Комисията се събра, за да разгледа
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за Обособена позиция № 9: „Оценяване на
съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране
и изграждане на благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по
плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както следва:
1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД,
гр.София за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, комисията установи следното:
Представен е единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за „БУЛКОНС ГРУП“
EOOД, гр.София.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД,
гр.София:
еЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София е подписан от лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „БУЛКОНС ГРУП“
EOOД, гр.София е направило отметка, че при изпълнение на поръчката няма да използва капацитета на
други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя. В раздел Г:
Информация за подизпълнители, „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София, а именно, че за участника не
е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за доказване на
предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
„БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение № РК-0678 от
ДНСК“. Удостоверението, съгласно публично достъпната информация е валидно от 06.02.2017 г. до
06.02.2022
г.
/https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRtNZlYX4x6J5LPYjMtXT6rW/.
Комисията взе единодушно решение, че „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София отговаря на
поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
„БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София, е представена информация, че дружеството разполага със
„Застраховка професионална отговорност за ОСИП и строителен надзор, покриваща строежи до първа
категория, Валидна от 08.06.2019 г. до 07.06.2020 г. от ЗД УНИКА АД. Към датата на съставяне на
настоящия протокол, срокът на валидност на полицата е изтекъл.
Видно от представените от „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София допълнителни документи с вх. №
2801-17543 от 17.08.2020 г., за обособена позиция № 8, участникът притежава Застраховка
професионална отговорност за ОСИП и строителен надзор, покриваща строежи до първа категория,
Валидна от 08.06.2020 г. до 07.06.2021 г. от ЗД УНИКА АД.
Комисията взе единодушно решение, че „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София отговаря на
поставените изисквания за икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София е посочено, че дружеството е изпълнило дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, както следва:
1) „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на проект: „Основен ремонт и
благоустрояване на междублокови пространства в кв. Младост, гр. Белослав.“ Периодът на изпълнение
на услугата е 19.05.2018 г. – 29.05.2018 г.
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2) Договор № BG16RFOP001-1.015-0002-C01-U-2 от 28.09.2017г. с предмет "Строителен надзор
на проект "Подобряване на градската среда на Сливен". В предмета на договора за строителен надзор
бяха включени три обекта с отделни разрешения за строеж и отделни удостоверения за въвеждане в
експлоатация, както следва: 1. Строеж: “Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени
озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв.”Република”, в УПИ IV – “За
паркоустрояване и обществено обслужване”, кв.330, УПИ I – „За жилищно строителство и обществено
обслужване”, кв.328 и югоизточната част на УПИ I – „За жилищно строителство”, кв.332 по плана на гр.
Сливен. Обекта е четвърта категория. УВЕ 126 от 13.09.2018г. 2. Строеж: Рехабилитация,
благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови
пространства в кв.”Република” – район 2, в УПИ I – “За жилищно строителство и четалище”, кв.327 по
плана на гр.Сливен. Обекта е четвърта категория. УВЕ 127 от 13.09.2018г. 3. Строеж “Рехабилитация,
благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови
пространства в кв.”Република” – район 3, в УПИ I – “За жилищно строителство”, кв.326 по плана на гр.
Сливен. Обекта е четвърта категория. УВЕ 128 от 13.09.2018г. Договорът за строителен надзор
приключи на 13.09.2018г. в срок, след внасянето на окончателен доклад, придружен с цялата отчетна,
техническа и финансова документация, подписването на приемо-предавателен протокол без забележки
и въвеждането в експлоатация на обектите с УВЕ №126/13.09.2018г., УВЕ №127/13.09.2018г., УВЕ
№128/13.09.2018г.“ Периодът на изпълнение на услугата е 28.09.2017 г. – 13.09.2018 г.
/https://mun.sliven.bg/uploads/658AE4E114A3932DE32AD520CC29221D
и
https://mun.sliven.bg/uploads/F26BB1C44DB0E17F12A4CB3D71AAF96E/.
Комисията взе единодушно решение, че „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София отговаря на
изискването за изпълнена дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези за Обособена
позиция № 9: изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени публични пространства или пешеходни зони
или вътрешно квартални пространства, като строителните работи трябва да са свързани с
благоустрояване на посочените терени, за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София е посочено, че за изпълнение на услугите разполага с
координатор по безопасност и здраве и правоспособен персонал от квалифицирани експерти с
определена професионална компетентност.
Предложени са експерти по следните части както следва архитектура, Геодезия и
специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията,
специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер"; водоснабдяване и
канализация.
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД,
гр.София за обособена позиция № 9, комисията взе единодушно решение, че участникът отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и следва да бъде допуснат до етап
разглеждане на техническо предложение.
2. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД,
гр. Бургас, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, комисията установи следното:
Представен е единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за „В КОНСУЛТ
ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.
Бургас:
еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е подписан от лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „В КОНСУЛТ
ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас е направило отметка, че при изпълнение на поръчката няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя. В раздел
Г: Информация за подизпълнители, „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, а именно, че за
участника не е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
„В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение № РК0076 / 08.11.2018 г. на „В Консулт проект” ЕООД за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1 т.1 от
ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, със срок на валидност до: 08.11.2023 г., издадено от ДНСК; неразделна част от което е заверен
списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, чрез които
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сеупражнява
дейността
/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2b2DVL4rZAfkAOWusFtO53k/.
Комисията взе единодушно решение, че „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас отговаря на
поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на „В
КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е представена информация, че дружеството разполага със
„Застрахователна полица №19182Р30006 за застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ и клауза „Професионална отговорност на консултант и лице,
упражняващо строителен надзор“ с общ лимит на отговорност: като консултант (извършване на оценка
за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите - за строежи
трета категория) до 100000 лв. за всички събития и като консултант, извършващ строителен надзор (за
упражняване на строителен надзор за строежи трета категория) до 100000 лв. за всички събития,
валидна до 12.09.2020 г. ”.
Комисията взе единодушно решение, че „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас отговаря на
поставените изисквания за икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас е посочено, че дружеството е изпълнило дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, както следва:
1) „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните
изисквания към строежа и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект:
„Алея в ПИ 27454.23.68. по КК на с. Емона, Община Несебър за пешеходен достъп до плажната ивица
на с.Емона Община Несебър”. Периодът на изпълнение на услугата е 10.04.2018 г. – 02.07.2018 г.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас е посочено, че за изпълнение на услугите разполага
с правоспособен персонал от квалифицирани експерти с определена професионална компетентност,
както и с експерт координатор по безопасност и здраве.
Предложени са експерти по следните части както следва:
- архитектура;
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";
- водоснабдяване и канализация.
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“
ЕООД, гр. Бургас за обособена позиция № 9, комисията взе единодушно решение, че участникът
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и следва да бъде допуснат до
етап разглеждане на техническо предложение.
I. След разглеждане на техническото предложение на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София,
комисията установи следното:
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя
образец № 2.1, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на
комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемнопредавателен протокол от Възложителя.
2. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на
Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и
завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
3. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите - 10 (деsет) работни дни.
4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 10
дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Съгласно изискванията на Възложителя, т.4.1. от документацията „Срокът за отстраняване на
пропуски, забележки и коментари по предадената документация се предлага от участника, като не
следва да бъде по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски,
забележки и коментари.“ Предвид обстоятелството, че „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София е предложило
срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 10 (десет)
дни /без уточнение работни или календарни/, същото е представило оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката /за срок за отстраняване на пропуски,
забележки и коментари по предадената документация/ и следва да бъде предложено за отстраняване от
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участие за Обособена позиция № 9: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване на
междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк.
„Възраждане“, ул.“Галац“. За прецизност следва да се отбележи, че констатираното несъответствие не
може да бъде отстранено по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП, без това да доведе до промяна в техническото
предложение на участника. Вън от изложеното, ако искането за отстраняване на забележки е получено
от участника в сряда /работен/ ден, 10 /десет/ календарни дни изтичат в събота на следващата
календарна седмица /неработен ден/ и срокът за отстраняване на забележки би бил 7 /седем/ работни
дни.
II. След разглеждане на техническото предложение на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.
Бургас, комисията установи следното:
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя
образец № 2.1, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на
комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемнопредавателен протокол от Възложителя.
2. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на
Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и
завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
3. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите - 10 (десет) работни дни.
4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 5
дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“
ЕООД, гр. Бургас отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне
на ценовите предложения за Обособена позиция № 9: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване
на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк.
„Възраждане“, ул.“Галац“.
Настоящият протокол е съставен на 04.09.2020 г.

Комисия в състав:
Председател:
/*/
/Р. Евтимов/
Членове:
1. *
/С. Динев/
2. *
/М. Караиванова/
* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП
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