ПРОТОКОЛ № 23
/заседание от 27.08.2020 г./
На 27.08.2020 г. от 09.00 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
допълнително представените документи от участниците в процедурата за Обособена позиция № 10:
„Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на
обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“, и да
извърши преценка за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Преди да пристъпи към разглеждане, комисията установи, че "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София и "ХЕБРОС
КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив са получили протокола от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, на 19.08.2020 г., т.е. за тези участници определеният от комисията срок от 5 /пет/ работни дни
за представяне на допълнителни документи е до 24.08.2020 г., включително. „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД,
гр.София е получило протокола от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, на
18.08.2020 г., т.е. за този участник определеният от комисията срок от 5 /пет/ работни дни за
представяне на допълнителни документи е до 24.08.2020 г., включително. В рамките на тези срокове са
постъпили документи, както следва:
1. Допълнителни документи с вх. № 2801-17991 от 24.08.2020 г. от „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД,
гр.София.
След разглеждане на допълнително представените документи на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД,
гр.София, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, комисията установи следното:
„БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София е представило доказателства за подновяване на
застрахователната си полица за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, както следва:
Коригиран образец № 1 – ЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София на магнитен носител и
Копие на застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ, валидна до 07.06.2021 г.
„БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София е представило документи, които доказват извършените услуги с
предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към
строежите във връзка с изискванията на чл.142. ал.5 и ал. 6 т.2 от ЗУТ за проект: „Възстановяване и
укрепване на стената на яз. “Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на
община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на
техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ и
„Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около
него, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", гр. Белослав”, както следва:
Коригиран образец № 1 – ЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София на магнитен носител,
Удостоверение за добро изпълнение от община Гълъбово, което удостоверява изпълнението на услуга с
предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към
строежите във връзка с изискванията на чл.142. ал.5 и ал. 6 т.2 от ЗУТ за проект: „Възстановяване и
укрепване на стената на яз. “Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на
община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на
техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ и
Удостоверение за добро изпълнение, издадено от община Белослав, което удостоверява изпълнението
на услуга с предмет: „Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и
облагородяване на зона около него, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", гр. Белослав” .
След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива,
комисията взе единодушно решение, че документи на „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София отговаря на
изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа и
оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 10.
2. Допълнителни документи с вх. № 2801-17869 от 21.08.2020 г. от "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр.
София.
След разглеждане на допълнително представените документи на "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София,
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, комисията установи следното:
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"СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София е представило - разяснение чрез коя от изпълнените услуги
доказва съответствие с изискването за изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на
строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на хидротехническо
съоръжение, минимум трета категория, както следва:
Коригиран образец № 1 – ЕЕДОП на "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София на магнитен носител и
Разяснение, че съответствието с критериите за подбор се доказва с изпълнена услуга с предмет
„ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ: „УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВИ СТЕНИ НА К.М. № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 – ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“ ЕТАП: ПЕТО КОРАБНО МЯСТО С ДЪЛЖИНА
L=155,65 м МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.618.1019, 07079.618.1081,
07079.618.1079, И СЪОБЩЕНИЯТА 07079.618.1083 И 07079.618.1084 ПО КК НА ГР. БУРГАС, ЧАСТ ОТ
ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ИЗТОК 1“ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
КОНСУЛТАНТ: ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 2018” ГР.СОФИЯ – „СТРОЙНОРМ“ ЕООД – партньор в обединение –
50%. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД изпълнява дейностите: 1. Извършване на оценка на съответствието на
проектната документация със съществените изисквания към строежите и изготвяне на Комплексен
доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите;
2. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна
линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни
органи; 3. Изпълняване на всички действия, касаещи строителния надзор, регламентирани в
действащото законодателство – ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния
процес; 4. Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор,
съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи , така че да се гарантира изпълнението
им в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и
Възложителя; 5. Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско
законодателство по време на строителството и въвеждане в експлоатация; 6. Оформяне и съгласуване
на техническата документация, вкл. издаване на всички актове, сертификати за извършени работи,
други свързани със строителния процес документи; 7. Издаване на разрешение за ползване на обекта;
Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към
строежите с изх. № 386/29.11.2018 г. Разрешение за строеж № РС – 61/26.06.2019 г., издадено от
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 20.07.2019 г. Комплексен
доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите с изх.
№ 208/14.06.2019 г. Заповед № РС - 101/ 23.10.2019 г., обнародвана в ДВ бр. 87 на 05.11.2019 г.,
издадено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5 и ал.
2 от ЗУТ към Разрешение за строеж № РС – 61/26.06.2019 г. Подписан Констативен акт обр. 15 за
установяване годността за приемане на строежа от 16.04.2020г. Подписан Окончателен доклад на
21.04.2020
г.
/
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%9F%202019/RS-61.pdf/
След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива,
комисията взе единодушно решение, че документи на "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София отговаря на
изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа и
оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 10.
3. Допълнителни документи с вх. № 2801-17995 от 24.08.2020 г. от "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив.
След разглеждане на допълнително представените документи на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от Възложителя, комисията установи следното:
"ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив е представило документи, които доказват извършените
услуги с предмет „Изготвяне оценка за съответствие със съществените изисквания на проектна
документация за строеж: "Аварийно укрепване и възстановяване десния бряг на р.Стряма над
съществуващ мост в с.Ръжево Конаре , община Калояново" - строеж Четвърта група, Първа категория " републикански път Втори клас, строеж Втора група, Първа категория“ и „Строителен надзор на строеж:
"Корекционни мероприятия , укрепване и възстановяване левия бряг на р.Стряма след съществуващ
мост в землището на с.Песнопой, Община Калояново", както следва:
1. Разрешение за строеж № 1 от 20.01.2020 г., издадено от главния архитект на община
Калояново, за обект "Аварийно укрепване и възстановяване десния бряг на р.Стряма над съществуващ
мост в с.Ръжево Конаре , община Калояново", в което е вписано и обстоятелството, че Комплексния
доклад за оценка за съответствие е изготвен от "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив.
2. Протокол за установяване годността за ползване на строеж "Корекционни мероприятия ,
укрепване и възстановяване левия бряг на р.Стряма след съществуващ мост в землището на
с.Песнопой, Община Калояново" от 13.02.2018 г.
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След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива,
комисията взе единодушно решение, че документи на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив отговаря
на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа
и оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 10.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, които
отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 10.
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
участие за Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в
местност „Старото летище“. 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 "СТРОЙНОРМ" ЕООД, 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 (десет) работни дни.
4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 5
работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на "СТРОЙНОРМ" ЕООД,
гр. София отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне на
ценовите предложения за Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен
водоем в местност „Старото летище“.
III. След разглеждане на техническото предложение на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив, комисията установи следното:
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец
№ 2.1, в което са предложени:
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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 - 9 (девет) работни дни.
4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 5 работни
дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на "ХЕБРОС КОНСУЛТ"
ЕООД, гр.Пловдив отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап
отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на
инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт
на ретензионен водоем в местност „Старото летище“.
Комисия в състав:
Председател:
/*/
/Р. Евтимов/
Членове:
1. /*/
/С. Динев/
2. /*/
/М. Караиванова/
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