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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
П Р О Т О К О Л   №1 

 
От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1472/21.12.2012 г. на Кмета на община 

Белене, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в процедура по чл.14 ал.3 
т.1 ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната 
митница на Мизия”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реставрация, 
възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”; Обособена позиция 2: „Основен 
ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 и до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. 
„Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 
и 617”,  публикувана в Регистъра по обществени поръчки с идент №  00661-2012-0016. 

 
На 27/12/2012 г., от 09:30 ч. в зала № 26  на административната сграда на Община Белене, 

находяща се в гр. Белене, ул. “България” № 35, във връзка със Заповед № 1472/21.12.2012 г. на Кмета на 
Община Белене заседава комисия  в състав: 
 
Състав на комисията:   
 

 Председател: 
Момчил Недялков Спасов – Заместник-кмет на Община Белене 

 
Членове: 
1. Инж. Христина Христова Иванова-Мънева – главен инженер на Община Белене 
2. Лидия Иванова Врайкова – гл. специалист „СИК” в Община Белене  
3. Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт в Община Белене 
4. Цветомир Николаев Цветанов – гл. експерт “ИРиОП” – при Община Белене  
5. Христо Димитров Стоев – правоспособен юрист, вписан в публичния списък на АОП по 

чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП под №ВЕ-2118/26.04.2011г. 
6. Виолета Красимирова Динова – мл. експер „ИРиОП” в Община Белене 

 
Комисията започна работа като председателят на комисията прочете списъка с участниците и 

постъпилите оферти както следва: 
 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата на получаване на офертата 

1. 
„Пътища” ООД, гр.В.Търново 

Обособена позиция 2 Вх.№ 53-00/28 20/12/2012 г., 13:23 ч. 

2. 
„БКС - Горна Оряховица" 
АД, гр. Г. Оряховица Обособена 

позиция № 2 
Вх.№ 26-00/266 20/12/2012г., 16:18 ч. 
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3. 
СД „Мистрал - ТСС", 

гр. Козлодуй,  
Обособена позиция № 2 

Вх.№ 53-00/29 21/12/2012г., 12:52 ч. 

4. 
„Виагруп” ЕООД, 

гр. Плевен, Обособена позиция 
№ 2 

Вх.№ 26-00/270 21/12/2012г., 12:56 ч. 

5. 
„Инжстрой" ЕООД, гр. Плевен 

Обособена позиция № 2 Вх.№ 26-00/271 21/12/2012г., 13:25 ч. 

6. 
Сдружение “Белене - 2012", 

гр.София 
Обособена позиция № 1 и 2 

Вх.№ 13-00/26 21/12/2012г., 13:54 ч. 

7. 
„Пътстрой” ООД, гр.Стара 
Загора, Обособена позиция № 2 Вх.№ 26-00/272 21/12/2012г., 14:18 ч. 

8. 
ДЗЗД „БКС 2009”, гр.Свищов, 

 Обособена позиция № 2 Вх.№ 25-00/44 21/12/2012г., 14:22 ч. 

9. 
„Реставрация” ЕАД,  
Обособена позиция № 1 Вх.№ 26-00/277 21/12/2012г., 14:58 ч. 

10 
„Паметници на културата” ДЗЗД, 

гр. София, 
 Обособена позиция № 1 

Вх.№ 25-00/45 21/12/2012г., 15:17 ч. 

 
След като се прочете списъка с участниците, всички членове на комисията попълниха и 

подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се извърши по реда на 
тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП. Отварянето се извърши публично. На отварянето не 
присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и на лица с нестопанска цел. 

 
На отварянето на офертите присъства  Весела Йонова – старши експерт в отдел „СЗР”, ГД 

„ПРР” при МРРБ, като наблюдател при провеждане на процедурата, със заповед № РД-02-14-
2958/11.12.2012г. от Деница Николова – гл. директор и ръководител на УО на ОПРР 2007-2013. 

I. Публична част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на офертите и 
оповестяване на документите на участниците, като Комисията отвори офертите по реда на 
тяхното постъпване и провери  за наличието на три отделни запечатани плика, като  плик № 3 
на участниците беше подписан от най-малко трима от членовете на комисията, плик №2 беше 
отворен и бяха подписани всички документи в него и след това се отвори Плик № 1 на 
участниците и бяха оповестени документите в него, като се провери и съотвествието им със 
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пътища” ООД – със седалище и 
адрес на управление гр. Велико Търново, 5000, ул. „Велики Преслав” № 6, ЕИК 104611506 с управител 
Цветанка Петкова Радославова, с подадена оферта вх. № 53-00/28/20.12.2012 г. за Обособена позиция 2. 
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При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”.   

 След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 13 страници, включващо, техническо 
предложение, график за изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка, подписани от инж. Цветанка 
Радославова. Комисията подписа всички съдържащи се в плик №2 документи. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се намери папка, 
1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на приложените документи. Комисията 
оповести документите, които той съдържа. 

В плика са приложени  административни сведения за участника, заверени копия на 
Идентификационен код/БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията, посочен е ЕИК, удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по 
ЗДДС. Приложени са декларации, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от 
значение за поръчката, че ще спазва всички условия необходими за нейното изпълнение и Декларация за 
приемане на условията в проекта на договор, декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във връзка 
с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, подписани от инж. 
Цветанка Радославова. декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а-д и чл. 47, ал. 2, т. 2  
и ал. 5 т. 1 от ЗОП  и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 
от ЗОП, подписани от управителя на дружеството. Представено е заверено копие на застрахователна 
полица 121401317С002976 „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството”, издадена от ЗАД „Армеец”, сключена на 19.12.2012 г., валидна до 18.12.2013г. със 
застрахователно покритие – за всички обекти по чл.171 от ЗУТ. Представени са удостоверения за 
вписване в ЦПРС съответно: 

- №II-NV 001216 за обекти втора група, строежи втора до четвърта категория, с талон за 
валидност 30.09.2013; 

- №V-NV 003711 за обекти пета група, с талон за валидност 30.09.2013; 
Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 

участника, както следва: участникът представя справка за оборота от строителство за последните три 
финансови години, който е на обща стойност от 3 516.00 лева. Комисията приема, че е допусната 
техническа грешка и участникът е посочил стойност в хиляди лева, тоест 3 516 000.00 лв, тъй като в 
представеният списък с основните договори за строителство – Образец 10, са посочени над 50 договора 
на обща стойност над минимално изискваната от Възложителя, посочена в раздел „Технически 
възможности” по т.III.2.3 от обявлението – максималната прогнозна стойност на обособената позиция - 
507 331,08 лева. За изпълнените договори са приложени референции (препоръки) от техните 
възложители/инвеститори, че обектите са изпълнени съгласно изискванията и сроковете, с високо 
качество, спазвайки изискванията на действащите нормативни актове за съответните видове дейности.  

Приложени са копия от валидните сертификати издадени от ТЮФ РЕЙНЛАНД – БЪЛГАРИЯ 
ЕООД, съгласно стандартите БДС EN ISO 14 001:2005, регистр. номер TRBA 110 0041, валиден до 
28.02.2015 г., ISO 9001:2008, регистр. номер 7510040480, валиден до 30.10.2013 г., BS OHSAS 
18 001:2007, регистр. номер TRBA 1130039, валиден до 01.03.2015г. Попълнен образец 11 – списък на 
техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за изпълнението на обществената 
поръчка, с необходимия  професионален опит, както следва – инж. Цветанка Радославова – Ръководител 
на обекта, Иваничка Варнева – Координатор по безопасност и здраве и Отговорник по контрола на 
качеството, Борислав Станев Варнев – Технически ръководител, Йордан Иванов Драгиев – Технически 
ръководител, за всеки от тях  е представен  документ/сертификат за доказване на компетентността на 
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лицето, отговаряща на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е представило 
Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за завършено образование и професионална 
квалификация, трудово – биографична справка, трудова книжка. Попълнени са обр. 12, че участникът 
няма да ползва подизпълнител, обр. 16 за извършен оглед на обекта, обр. 17 за спазване на минимална 
цена на труда. 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, приложен в 
офертата. 

 
2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „БКС-Горна Оряновица” АД – със 

седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр.Горна Оряховица 
5100, ул. „Иларион Макариополски” № 11, ЕИК 104637700, с представител Георги Василев Георгиев и 
съвет на директорите: Георги Василев Георгиев, Димитрина Георгиева Василева, Владислав Георгиев 
Василев, с подадена оферта вх. № 26-00/266 20.12.2012 г. за Обособена позиция № 2. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”.   

 След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 15 страници, включващо, техническо 
предложение, график за изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка, подписани от д-р инж. 
Георги Василев Георгиев. Комисията подписа всички съдържащи се в плик №2 документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се 
намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на приложените документи. 

Налице са Административни сведения за участника, посочен е ЕИК, заверени копия на 
Идентификационен код/Булстат, удостоверение за регистрация по ЗДДС, Декларация, че участникът е 
запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката,  че ще спазва всички условия 
необходими за изпълнение на поръчката, подписани от д-р инж. Георги Василев и Декларация за 
приемане на условията в проекта на договор  от д-р инж. Георги Василев, в качеството на Изп. Директор 
на дружеството, от Димитрина Георгиева Василева и от инж.Владислав Георгиев Василев, в качеството 
им на членове на СД. Приложени са Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 
29, чл.58А, чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а-д и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5, т. 1 от ЗОП  и Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП от д-р инж. Георги 
Василев, в качеството на Изп. Директор на дружеството, от Димитрина Георгиева Василева и от 
инж.Владислав Георгиев Василев, в качеството им на Членове на СД. Представено е заверено копие на 
застрахователна полица 121401317C002963 „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството” от ЗАД „Армеец”, в сила от 15.03.2013г., валидна до 14.03.2014г. със 
застрахователно покритие – за всички обекти по чл.171 от ЗУТ.  
         Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника, както следва: участникът представя Справка за оборота от строителство за последните три 
финансови години, който е на обща стойност от 10 250 000.00 лв. (десет милиона двеста и петдесет 
хиляди лева) и в съответствие с т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка участникът отговаря на 
предварително определените от Възложителя минимални прагове за оборот от строителство за позиция 
2 – 507 331,08 лв.  Представен е Образец 10 Списък с основните договори за строителство, изпълнение 
през последните до 5 години с посочени договори, придружени от референции (препоръки) от техните 
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възложители/инвеститори, на стойност по-висока от максимално обявената за обособената позиция. За 
изпълнените договори са приложени референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че 
обектите са изпълнени съгласно изискванията и сроковете, с високо качество, спазвайки изискванията на 
действащите нормативни актове за съответните видове дейности. Представените са референции със 
съдържание, отговарящо на минималните изисквания на Възложителя. 

Приложени са копия от сертификати, издадени от Bureau Veritas Certification, съгласно 
стандартите ISO 14 001:2004, сертификат.номер BG15434E, валиден до 30.06.2013г., ISO 9001:2008, № 
BG13773QS, валиден до 06.10.2012 г., OHSAS 18001:2007, № BG13773QS валиден до 06.10.2012г. 
Попълнен е образец 11 – списък на техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за 
изпълнението на обществената поръчка, с необходимия  професионален опит, както следва: инж. Стайко 
Марков Стайков – Ръководител на обекта, д-р инж. Георги Василев Георгиев – Ръководител на обекта, 
инж. Владислав Георгиев Василев – Ръководител на обекта, Колю Косев Аладжов – технически 
ръководител, Тодор Младенов Георгиев – технически ръководител, Ангел Петров Ангелов – 
Координатор по безопасност и здраве в строителството и Русанка Здравкова Досева – Отговорник по 
контрола на качеството. Представени са документ/сертификат за доказване на компетентността на 
горепосочените лица, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е 
представило Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за завършено образование и 
професионална квалификация, трудово-биографична справка, трудова книжка и документ, 
удостоверяващ трудовите правоотношения на лицата с участника. Попълнени са обр. 12, че участникът 
няма да ползва подизпълнител, обр. 16 за извършен оглед на обекта. Представена е Декларация за 
спазване на минимална цена на труда (обр. 17) от д-р инж. Георги Василев, в качеството на Изп. 
Директор на дружеството, от Димитрина Георгиева Василева и от инж.Владислав Георгиев Василев, в 
качеството им на Членове на СД. Представено е удостоверение за вписване в ЦПРС №II-NV 001743 за 
обекти втора група, строежи от първа до четвърта категория, с талон за валидност 30.09.2013; 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в 
офертата. 

3. Комисията пристъпи към отваряне на офератата на СД „Мистрал – ТСС – Стоянова, 
Стоянов” – със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, 3320, жк.2, Монолитка, бл.8/9, ет.3, ап.5, 
ЕИК 106012195, представлявано от Ясен Иванов Дженков, с подадена оферта вх. № 53-00/29/21.12.2012 
г. за Обособена позиция № 2. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”.   

След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 12 страници, включващо, техническо 
предложение, линеен график и диаграма на работната ръка, подписани от Ясен Иванов Дженков. 
Комисията подписа всички съдържащи се в плик №2 документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се 
намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на приложените документи. 

Налице са Административните сведения за участника, заверени копия на Удостоверение за 
вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията/ЕИК, удостоверение за регистрация по 
ЗДДС, Декларации, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за 
поръчката, че ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката и декларация за 
приемане на условията в проекта на договор. Приложени са заверено от участника копие от решение на 
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Врачанския окръжен съд от 19.12.1990г. за регистрация на колективна фирма на граждани с 
наименование „Мистрал – ТСС, Решение на Врачански окръжен съд, Фирмено отделение от 
17.09.2002г., за вписване на събирателно дружество с фирма „Мистрал – ТСС – Стоянова, Стоянов”, 
както и Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а-д и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от 
ЗОП  и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3, т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП, 
подписани от законният представител на дружеството Ясен Иванов Дженков. Представени са документи 
и информация за икономически и финансови възможности на участника, както следва: участникът 
представя справка за оборота от строителство за последните три финансови години, който е на обща 
стойност от 12 710 000.00 лева, която е по-голяма от минимално изискуемата от Възложителя стойност, 
посочена в Обявлението. Представено е заверено копие на валидна застрахователна полица № 
000619487/00 за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството”, издадена от  „Интерамерикан” България” ЗЕАД, валидна до 30.06.2013г. Представено е 
удостоверение за вписване в ЦПРС №II-NV 001933 за обекти втора група, втора до четвърта категория, с 
талон за валидност 30.09.2013г.; 

В представения списък с основните договори за строителство – Образец №10, са посочени 25 
договора за периода от 09.2006г. до 08.2011г., като за договори през периода, посочен от Възложителя – 
последните до 5 години назад считано от крайния срок за подаване на оферти, участникът е представил 
референции, които не доказват по безспорен начин извършени сходни СМР (конкретно част пътна -
пътни настилки, тротоари и др. подобни)   на обща стойност не по-ниска от минимално изискваната от 
Възложителя за позиция №2, посочена в раздел „Технически възможности” по т.III.2.3 от обявлението - 
507 331,08 лева.  

Приложени са копия от валидните сертификати издадени от Moody International Certification, 
съгласно стандартите EN ISO 9001:2008, №Q100202, валиден до 03.01.2015 г., ISO 14 001:2004, № 
23166, валиден до 10.05.2013 г., BS OHSAS 18 001:2007, №23166, валиден до 10.05.2013 г. Попълнен е 
образец 11 – списък на техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за 
изпълнението на обществената поръчка, с необходимия  професионален опит, както следва – Инж.Иво 
Тодоров – Ръководител обект, Инж. Радослав Калев – Отговорник контрол качество, Даниел Денев – 
Координатор по безопасност и здраве. За всеки от тях е представен документ/сертификат за доказване 
на компетентността на лицето, отговаряща на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от 
лицата е представило Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за завършено 
образование и професионална квалификация, професионална автобиография, трудова книжка, като за 
Даниел Денев е представен документ, удостоверяващ трудовите правоотношения на лицето с участника. 
Представено е нотариално заверено пълномощно № 9018/10.12.2012г., заверено от помощник – 
нотариус Цветелина Колева при нотариус Габриела Йорданова-Даскалова  № 343 с район на действие 
Р.С.София, с което Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител на СД ”Мистрал – ТСС Стоянова, 
Стоянов” упълномощава Михаил Велков Стоянов, да го представлява във връзка с настоящата поръчка, 
да подписва, да подава, получава всички необходими документи, декларации, заявления, книжа и други, 
в това число да подпише договора за възлагане на поръчката. Попълнени са обр. 12, че участникът няма 
да ползва подизпълнител, обр. 16 за извършен оглед на обекта, обр. 17 за спазване на минимална цена на 
труда, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 
ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, подписана от Ясен Дженков. 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в 
офертата. 
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4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Виагруп” ЕООД, със седалище и 
адрес на управление област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ул.„Българска авиация” № 55, 
ЕИК 114684488 с управител Илия Георгиев Кирилов, с подадена оферта вх. №26-00/270/ 21.12.2012 г. за 
Обособена позиция № 2. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”.   

След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 12 страници, включващо, техническо 
предложение, график за изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка, подписано от Илия Георгиев 
Кирилов. Комисията подписа всички съдържащи се в плик №2 документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се 
намери класьор, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на приложените документи. 

Налице са Административни сведения за участника, заверени копия на Идентификационен 
код/Булстат/ЕИК. Удостоверение за регистрация по ЗДДС, Декларации, че участникът е запознат с 
всички обстоятелства и условия от значение за поръчката,  че ще спазва всички условия необходими за 
изпълнение на поръчката и Декларация за приемане на условията в проекта на договор, Декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а-д и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП  и за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, подписани от 
управителя на дружеството. Представено е заверено копие на застрахователен сертификат № 4 към 
типов договор за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” 
№3407120500R00136, издаден от  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, сключена на 07.12.2012 г., 
валидна до 06.12.2013г. със застрахован обект – обекта на обособена позиция 2.  В допълнение е 
представен добавък No02/1, съставляващ неразделна част от застрахователна полица No 
3407120500R00205 със застрахователно покритие Обособена позиция 2. Представени са удостоверения 
за вписване в ЦПРС съответно: 

-  №V-NV 006921 за обекти пета група, с талон за валидност 30.09.2013; 
-   №II-NV 002450 за обекти втора група, строежи от втора до четвърта  категория, с  талон за 

валидност 30.09.2013. 
Представено е удостоверение от Камарата на строителите в България в уверение на това, че 

„ВИАГРУП” ЕООД, гр. Плевен No 160187 е редовен член на камарата на строителите в България. 
         Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника, както следва: участникът представя справка за оборота от строителство за последните три 
финансови години, който е на обща стойност от 6 676 000 лева – Образец 9,  в съответствие с т.III.2.2 от 
обявлението за обществена поръчка участникът отговаря на предварително определените от 
Възложителя минимални прагове за оборот – 507 331,08 лв.  Представен е списък с основните договори 
за строителство – Образец №10 с посочени договори на обща стойност над минимално изискваната от 
Възложителя, посочена в раздел „Технически възможности” по т.III.2.3 от обявлението – максималната 
прогнозна стойност на обособената позиция – 507 331,08 лева. Към договорите са приложени 
референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че фирмата изпълнява всички дейности 
качествено и в указания срок.  

Приложени са копия от валидните сертификати издадени от „Транспасифик Сертификейшънс 
Лимитед” с официален превод от английски език, съгласно стандартите  ISO 9001:2008, серртификат No 
7644, валиден до 29.11.2014 г., ISO 14001:2004, сертификат No E0594, валиден до 31.10.2013 г., OHSAS 
18 001:2007, сертификат No O-1666, валиден до 02.10.2013 г. Попълнен образец 11 – списък на 
техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за изпълнението на обществената 
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поръчка, с необходимия  професионален опит, както следва – инж. Милчо Сашков Кутуев – 
Ръководител на обекта, инж. Тихомир Трифонов Танчев – Координатор по безопасност и здраве и инж. 
Мариета Григорова Петкова – Отговорник по контрола на качеството, инж. Владимир Цветков Петков – 
Геодезист, Динко Петков Динков – строителен техник. Всички са със съответната образователно-
квалификационна степен и специалност, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. 
Всяко от лицата е представило Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за 
завършено образование и професионална квалификация, професионална автобиография и трудова 
книжка Попълнени са обр. 12, че участникът няма да ползва подизпълнител, обр. 16 за извършен оглед 
на обекта, обр. 17 за спазване на минимална цена на труда, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от 
АПК, във връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП от Илия 
Кирилов, в качеството на Управител на дружеството. 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в 
офертата. 

 
    5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Инжстрой" ЕООД със седалище и 

адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. „Дойран” №138, ЕИК 114078736, с управител Ренета 
Александрова Иванова, с подадена оферта вх. № 26-00/271/ 21.12.2012 г. за Обособена позиция № 2. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”.   

След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 8 страници, включващо, техническо 
предложение и линеен  график, подписани от Ренета Иванова. Комисията подписа всички съдържащи се 
в плик № 2 документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се 
намери класьор, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на приложените документи. 

Налице са Административните сведения за участника, заверени копия на ЕИК,  удостоверение за 
регистрация по ЗДДС, Декларации, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от 
значение за поръчката,  че ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката и 
Декларация за приемане на условията в проекта на договор, подписани от Ренета Иванова, в качеството 
на Управител на дружеството. Приложени са Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 
1 а-д и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП  и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 
1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 29, 
чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, подписани от управителя на 
дружеството. Представено е заверено копие на валидна застрахователна полица №3407120500R00119 
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”, придружена от спецификация, 
издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, валидна до 13.11.2013г. Представени са 
удостоверения за вписване в ЦПРС № II- NV 002607 за обекти втора група, строежи от първа до 
четвърта категория, с талон за валидност 30.09.2013. 

Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника, както следва: участникът представя справка за оборота от строителство за последните три 
финансови години, който е на обща стойност от 20 737 000.00 лв. Попълнен  е Образец 10, с посочени 
договори на обща стойност над минимално изискваната от Възложителя, посочена в раздел „Технически 
възможности” по т.III.2.3 от обявлението – максималната прогнозна стойност на обособената позиция – 
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507 331,08 лева.  Към договорите са приложени референции (препоръки) от техните 
възложители/инвеститори, че „Инжстрой” ЕООД е изпълявала обектите в договорените срокове, в 
съответствие с нормативните изисквания за бездефектно и качествено извършване на СМР.  

Приложени са копия от валидни сертификати издадени от Transpacific Certifications Limited, 
съгласно стандартите ISO 14 001:2004, сертификат. номер E0919, валиден до 16.01.2015г. и OHSAS 
18001:2007, сертификат No O-0046, валиден до 16.01.2015г., сертификат, съгласно стандартите ISO 
9001:2008, сертификат No 44306, издадено от Ей Би Си Оценка на качеството Инк, валиден до 
26.11.2013г.  

 Попълнен е образец 11 – списък на техническия състав от правоспособни физически лица, 
ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, с необходимия  професионален опит, както 
следва: инж. Маргарита Иванова Вачкова – Ръководител екип,  инж. Маргарита Христова Батова – 
Координатор по безопасност и здраве и инж. Йордан Атанасов Богословов – Отговорник по контрола на 
качеството. Представени са  документ/сертификат за доказване на компетентността на горепосочените 
лица, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е представило 
Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за завършено образование и професионална 
квалификация, професионална автобиография, трудова книжка. Попълнени са обр. 12, че участникът 
няма да ползва подизпълнител, обр. 16 за извършен оглед на обекта, обр. 17 за спазване на минимална 
цена на труда. 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в 
офертата. 

 
6. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Сдружение „Белене 2012”, със 

седалище адрес на управление: гр. София, ул.”Бесарабия „№ 114, с упълномощен представител Димитър 
Александров Миразчийски, оферта вх. № 13-00/26/21.12.2012г. за Обособена позиция №1 и Обособена 
позиция №2. Сдружението е  съставено от:  

 „ПСТ Холдинг” АД  (със старо наименование до 07.12.2011г. съгласно данните от 
Търговския регистър на АП "Пътностроителна техника" ЕАД) – със седалище и адрес на 
управление гр. София 1517,  ул. „Бесарабия” № 114, ЕИК 831928535 , представлявано от Иван 
Янков Иванов в качеството на Изпълнителен директор. 
 „Антично наследство” АД – със седалище и адрес управление гр. София 1113, жк.Слатина, 
бул.”Цариградско шосе” № 105, ЕИК 201673717, представлявано от Кирил Николов Христосков 
в качеството на Изпълнителен директор. 
 ЕТ „ЕМ-Емил Митев” – със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, 
ул.”Люлякова градина” № 6, ет.4, ап.9, представлявано от Емил Славчев Митев. 
 
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 6 бр. запечатани пликове, без повреди: 2 

броя Плик №1 „Документи за подбор”, 2 броя Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и 2 
броя Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха пликове №3 „Предлагана цена”. 

 След това комисията отвори плик № 2 за Обособена позиция № 1. В него се намери 1 брой CD 
със сканирани документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 24 страници, 
включващо техническо предложение, работна програма, линеен график за изпълнение на  СМР и 
диаграма на работната ръка, подписано от Димитър Миразчийски – упълномощен представител на 
сдружението. Комисията подписа всички съдържащи се в плик №2 по позиция №1 документи. 

https://public.brra.bg/Checkups/Verifications/HistoryView.ra?guid=53c7a676-4b48-478c-8cbe-d3f500585a2c&ident=00020&subDeed=479950
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 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор” за Обособена 
позиция № 1. В него се намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на 
приложените документи. 

Налице са Административни сведения за участника Сдружение „Белене 2012” и за всеки от 
членовете на сдружението, Декларации за запознаване с обстоятелствата и условията от значение за 
поръчката, за спазване условията на поръчката и запознаване с условията на договора от Димитър 
Александров Миразчийски, в качеството на упълномощен представител на Сдружение „Белене 2012”, от 
Иван Янков Иванов, в качеството на Изпълнителен директор на „ПСТ Холдинг” АД, от Емил Славчев 
Митев, в качеството на Управител на ЕТ „ЕМ – Емил Митев” и от Кирил Николов Христосков, в 
качеството на Изп. Директор на „Антично наследство” АД. Приложени са заверено от участника копие 
на Удостоверение от Агенция по вписванията на „ПСТ Холдинг” АД към 05.12.2012г. за периода 
01.01.2008 – 07.12.2011г., Удостоверение от Агенция по вписванията към 05.12.2012г. за липса на 
обстоятелствата по ликвидация и несъстоятелност на „ПСТ Холдинг” АД, Удостоверение от Агенция по 
вписванията към 23.10.2012г. на „Антично наследство” АД и Удостоверение към същата дата за липса 
на обстоятелствата по ликвидация и несъстоятелност, Заверена от сдружението и от съдружника ЕТ „ЕМ 
- Емил Митев” разпечатка от сайта на Агенция по вписванията към 17.12.2012г. относно информация за 
общия статус на едноличния търговец, оригинал на Договор за създаване на сдружение с мокри печати 
на участниците в обединението и подписи на представляващите участниците в него, както и подпис на 
лицето определено за представляващ  консорциума, в съответствие с условията на поръчката. Според 
клаузите на договора, сдружението е създадено с цел участие в настоящата обществена поръчка – 
Обособена позиция 1 и 2, и се представлява от Димитър Александров Миразчийски. Дейностите по 
изпълнението на поръчката са разпределени както следва:  

 „ПСТ Холдинг” АД -  Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел 
Димум, Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 и до о.т. 615, Основен 
ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605, Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 
615, 616 и 617. 

 „Антично наследство” АД – мениджмънт на проекта, включително, но не само 
административно управление, счетоводно обслужване, логистични и други услуги. 

 ЕТ „ЕМ - Емил Митев” – доставка на всички необходими за изпълнението на обекта 
материали. 

Представени са Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл.47, ал. 2, т. 
2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП  и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 
т.2 от ЗОП, както следва: от Татяна Христова Димитрова, Славчо Георгиев Марков, Зорница Атанасова 
Тодорова, Явор Илиев Хайтов в качеството им Членове на СД на „ПСТ Холдинг” АД, от Иван Янков 
Иванов, в качеството на Изпълнителен директор на „ПСТ Холдинг” АД, от Кирил Николов Христосков, 
в качеството на Изпълнителен директор на „Антично наследство” АД и от Емил Славчев Митев, в 
качеството на Управител на ЕТ „ЕМ - Емил Митев”, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, 
във връзка с чл. 29, чл.58А, чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП от всяко от 
горепосочените лица и от Димитър Александров Миразчийски в качеството на Упълномощен 
представител на Сдружение „Белене 2012”. Представено е Удостоврение за регистрация по ЗДДС на 
„Пътностроителна техника” ЕАД, Декларация от Кирил Христосков, изп. Директор на „Антично 
наследство” АД, че представляваното от него дружество не е регистрирано по ЗДДС, 
Идентификационен код/Булстат  и Удостоверение за рагострация по ЗДДС на ЕТ”ЕМ – Емил Митев”.  

Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка за позиция №1, както следва: 4 бр. Справки 
за оборота от строителството за последните три финансови години (Образец 9) от всеки от членовете на 
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обединението и от участника „Сдружение „Белене 2012”, като за последния  общата стойност на оборот 
от строителство възлиза на 195 535 000.00 лв., с което участникът отговаря на предварително 
определените от Възложителя минимални прагове за оборот от строителство за позиция №1 – 790 000 
лева. Представени са заверени копия от застраховка за професионална отговорност в проектирането и 
строителството – полица № 1151713170000153377, валидна до 31.12.2012г., издадена на 
„Пътностроителна техника” ЕАД от ЗАД „Армеец” и полица № 1251713170000136693, валидна до 
31.12.2013г., издадена на „ПСТ Холдинг” АД от ЗАД „Армеец”, полица № 12001Р100009, валидна до 
09.04.2013г., издадена на „Антично наследство” АД от ЗК „Уника” АД, полица № 13170122140000015, 
валидна до 01.05.2013г., издадена на ЕТ „ЕМ - Емил Митев”от ЗАД „Алианц България”, последната 
придружена от Добавък № 1 във връзка с промяна на категорията строежи от III та на I ва съгласно 
чл.137 от ЗУТ.  Представен е списък Образец 10 Списък с основните договори за строителство, 
изпълнение през последните до 5 години за сдружението като цяло и за ЕТ „ЕМ - Емил Митев”, които са 
идентични и включват  5 договора за строителство, изпълнени от ЕТ „ЕМ - Емил Митев”, чрез който 
обединението доказва съответствието си. Договорите са  на обща стойност над минимално изискваната 
от Възложителя, посочена в раздел „Технически възможности” по т.III.2.3 от обявлението – 
максималната прогнозна стойност на обособената позиция – 788 690,96 лева. Към договорите са 
приложени референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че възложените работи са 
изпълнени с високо качество и в срок, при стриктно спазване на технологичните изисквания. Приложени 
са копия от валидни сертификати, издадени на „ПСТ Холдинг” АД от GL System Certification, съгласно 
стандартите DIN EN ISO 14 001:2009 (еквивалент идентичен с 14001:2004 - виж. приложения към 
протокола извадка от сайта на междунароната стандартизационна организация - ISO.org - 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=60857   "Revision 
information" и сайта на Европейския комитет по стандартизация CEN 
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx, http://esearch.cen.eu/esearch/CatWeb.aspx?id=7511342) № ЕM-
6032HH, валиден до 27.05.2014 г., ISO 9001:2008 № QS-3524 HH, валиден до 27.05.2014 г., BS OHSAS 
18 001:2007 № S-6031 HH, валиден до 27.05.2014 г. Приложени са и копия от валидни сертификати, 
издадени на „Антично наследство” АД от Верификация ЕООД, съгласно стандартите БДС EN ISO 
14 001:2005 № BAS EMS V433-1, валиден до 12.08.2015 г., БДС EN ISO 9001:2008 № BAS EMS V432-1, 
валиден до 12.08.2015 г., BA OHSAS 18 001:2007 № BAS OHSAS V-434-1, валиден до 12.08.2015 г. 

Представено е удостоверение №10909 от КСБ , че „Пътностроителна техника” ЕАД е редовен член 
на Камарата, Удостоверение за вписване в ЦПРС на „ПСТ Холдинг” АД, както следва: 

-    №I-NV 010613  за обекти първа група, строежи по чл. 137 ал. 1 т.1 м) и т.2 з) ЗУТ, с талон за 
валидност 30.09.2013; 

 Удостоверения за вписване в ЦПРС на „Екоарт инженеринг” ЕООД, съответно: 
-     №I-NV 011434 за обекти първа група, строежи от първа до пета категория, с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-    №II-NV 002899 за обекти втора група, строежи от първа до четвърта категория, с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-     № III-NV 003279 за обекти трета група, строежи от първа до трета категория, с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-     № IV-NV 005535 за обекти четвърта група, строежи от първа до трета категория, с талон за 
валидност 30.09.2013; 

Удостоверение за вписване в ЦПРС на  ЕТ „ЕМ – Емил Митев” , както следва: 
- №I-NV 010594 за обекти първа група, строежи по чл. 137 ал. 1 т.1 м) и т.2 з) ЗУТ, с талон за 

валидност 30.09.2013; 

http://esearch.cen.eu/esearch/CatWeb.aspx?id=7550510


 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община 
Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Договарящия орган.” 
12/27 
 

-     №I-NV 011291 за обекти първа група, строежи от трета до пета категория, с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-     № V-NV 007784 за обекти пета група, с талон за валидност 30.09.2013; 

 
Попълнен е образец 11 – списък с предложения техническия състав от правоспособни физически 

лица на участника, ангажиран за изпълнението на обществената поръчката от ЕТ „ЕМ - Емил Митев”, с 
посочени Събко Нейков Немигенчев – ръководител на обекта и Валентин Неделчев Тодоров – 
реставратор, консерватор, от „ПСТ Холдинг” АД с посочени Росен Йорданов Миланов – ръководител на 
обекта, Иван Костов Стамболиев – координатор по БЗ, Методи Георгиев Понев – отговорник по 
контрола на качеството, и попълнен образец 11 от Сдружение „Белене 2012” включващ  
гореопосочените лица.  Представени са  документ/сертификат за доказване на компетентността на 
горепосочените лица, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е 
представило Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за завършено образование и 
професионална квалификация, професионална автобиография, трудова книжка. Представени са 
нотариално заверени пълномощни, с които от всеки от законните представители на членовете на 
сдруженито упълномощават Димитър Александров Миразчийски, както следва: Пълномощно Рег. № 
7163/18.12.2012г. от Иван Иванов, изп.директор на „ПСТ Холдинг” АД, заверено от пом.-нотариус 
Цвета Матова при нотариус Богдана Бъчварова № 515 с район на действие Р.С.София, Пълномощно Рег. 
№ 36223/18.12.2012г. от Кирил Христосков, изп.директор на „Антично наследство” АД, заверено от 
пом. Нотариус Гергана Тушева при нотариус Димитър Александров № 595 с район на действие 
Р.С.София и пълномощно Рег. № 8007/2012/18.12.2012г. от Емил Митев, представляващ ЕТ „ЕМ - Емил 
Митев”, заверено от нотариус Веселина Връблянска № 268  с район на действие Р.С.София. В 
съответствие с горепосочените пълномощни Димитър Миразчийски е упълномощен да представлява 
Сдружение „Белене 2012” във връзка с настоящата обществена поръчка като поема задължения и 
извършва от името на и за сметка на Сдружението всички необходими правни и фактически действия, 
относно подписване и подаване на оферта, сключване и последващо изпълнение на Договор за 
възлагане на обществената поръчка. Попълнени са обр. 12, че участникът няма да ползва 
подизпълнител, Декларация  за извършен оглед на обекта – образец 16 и Декларация за спазване на 
минимална цена на труда – Образец 17 от упълномощеният представител на Сдружението и от всеки от 
законните представители на членовете му. Декларация от членовете на обединението – обр. 14 е 
представена от Татяна Христова Димитрова, Славчо Георгиев Марков, Зорница Атанасова Тодорова, 
Явор Илиев Хайтов в качеството им Членове на СД на „ПСТ Холдинг” АД, от Иван Янков Иванов, в 
качеството на Изпълнителен директор на „ПСТ Холдинг” АД, от Кирил Николов Христосков, в 
качеството на Изпълнителен директор на „Антично наследство” АД и от Емил Славчев Митев, в 
качеството на Управител на ЕТ „ЕМ - Емил Митев” и от Димитър Миразчийски, в качеството на 
упълномощен представител на Сдружение „Белене 2012”. 

 
След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2 за Обособена позиция № 2. В него се 

намери 1 брой CD със сканирани документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на 
поръчката от 16 страници, включващо техническо предложение, обяснителна записка, линеен график за 
изпълнение на  СМР и диаграма на работната ръка, подписано от Димитър Миразчийски – упълномощен 
представител на сдружението. Комисията подписа съдържащите се в плика №2 документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор” за Обособена 
позиция № 2. В него се намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на 
приложените документи. 
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Налице са Административни сведения за участника Сдружение „Белене 2012” и за всеки от 
членовете на сдружението, Декларации за запознаване с обстоятелствата и условията от значение за 
поръчката, за спазване условията на поръчката и запознаване с условията на договора от Димитър 
Александров Миразчийски, в качеството на упълномощен представител на Сдружение „Белене 2012”, от 
Иван Янков Иванов, в качеството на Изпълнителен директор на „ПСТ Холдинг” АД, Емил Славчев 
Митев, в качеството на Управител на ЕТ „ЕМ – Емил Митев” и от Кирил Николов Христосков, в 
качеството на Изп. Директор на „Антично наследство” АД, заверено от участника копие на 
Удостоверение от Агенция по вписванията на „ПСТ Холдинг” АД към 05.12.2012г. и за периода 
01.01.2008 – 07.12.2011г., Удостоверение от Агенция по вписванията към 05.12.2012г. за липса на 
обстоятелствата по ликвидация и несъстоятелност на „ПСТ Холдинг” АД, Удостоверение от Агенция по 
вписванията към 23.10.2012г. на „Антично наследство” АД и Удостоверение към  същата дата за липса 
на обстоятелствата по ликвидация и несъстоятелност, Заверена от сдружението и от съдружника ЕТ „ЕМ 
- Емил Митев” разпечатка от сайта на Агенция по вписванията към 17.12.2012г. информация за общия 
статус на едноличния търговец, Оригинал на Договор за създаване на сдружение с мокри печати на 
участниците в обединението и подписи на представляващите участниците в него, както и подпис на 
лицето определено за представляващ  консорциума, в съответствие с условията на поръчката. Според 
клаузите на договора, сдружението е създадено с цел участие обществената поръчка – Обособена 
позиция 1 и 2, и се представлява от Димитър Александров Миразчийски. Дейностите по изпълнението 
на поръчката са разпределени както следва:  

 „ПСТ Холдинг” АД – Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел 
Димум, Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 и до о.т. 615, Основен 
ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605, Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 
615, 616 и 617. 

 „Антично наследство” АД – мениджмънт на проекта, включително, но не само 
административно управление, счетоводно обслужване, логистични и други услуги. 

 ЕТ „ЕМ - Емил Митев” – доставка на всички необходими за изпълнението на обекта 
материали. 

Представени са Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл. 47, ал. 2, т. 
2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП  и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3, т.4 и ал. 
5 т.2 от ЗОП, както следва: от Татяна Христова Димитрова, Славчо Георгиев Марков, Зорница 
Атанасова Тодорова, Явор Илиев Хайтов в качеството им Членове на СД на „ПСТ Холдинг” АД, от 
Иван Янков Иванов, в качеството на Изпълнителен директор на „ПСТ Холдинг” АД, от Кирил Николов 
Христосков, в качеството на Изпълнителен директор на „Антично наследство” АД и от Емил Славчев 
Митев, в качеството на Управител на ЕТ „ЕМ - Емил Митев”, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от 
АПК, във връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП от всяко от 
горепосочените лица и от Димитър Александров Миразчийски, в качеството на Упълномощен 
представител на Сдружение „Белене 2012”. Представено е Удостоврение за регистраци по ЗДДС на 
„Пътностроителна техника” ЕАД, Декларация от Кирил Христосков, изп. Директор на „Антично 
наследство” АД, че представляваното от него дружество не е регистрирано по ЗДДС, 
Идентификационен код/Булстат  и Удостоверение за регистрация по ЗДДС на ЕТ”ЕМ – Емил Митев”.     

    Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, както следва: 4 бр. Справки за оборота от 
строителството за последните три финансови години (Образец 9) от всеки от членовете на обединението 
и от участника „Сдружение „Белене 2012”, като общата стойност на оборота от строителство на 
обединението възлиза на 195 535 000.00 лв., с което участникът отговаря на предварително 
определените от Възложителя минимални прагове за оборот – 507 331.08 лева. Представени са заверени 
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копия от застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството – полица № 
1151713170000153377, валидна до 31.12.2012г.., издадена на „Пътностроителна техника” ЕАД от ЗАД 
„Армеец” и полица № 1251713170000136693, валидна до 31.12.2013г., издадена на „ПСТ Холдинг” АД 
от ЗАД „Армеец”, полица № 12001Р100009, валидна до 09.04.2013г., издадена на „Антично наследство” 
АД от ЗК „Уника” АД, полица № 13170122140000015, валидна до 01.05.2013г., издадена на ЕТ „ЕМ - 
Емил Митев”от ЗАД „Алианц България”, последната придружена от Добавък № 1 във връзка с промяна 
на категорията строежи от III та на I ва съгласно чл.137 от ЗУТ.  Представен е списък Образец 10 – 
Списък с основните договори за строителство, изпълнение през последните до 5 години за сдружението 
като цяло и за „ПСТ Холдинг” АД, които са идентични и включват 3 договора за строителство, 
изпълнени от „ПСТ Холдинг” АД, чрез който обединението доказва съответствието си. Договорите са  
на обща стойност над минимално изискваната от Възложителя, посочена в раздел „Технически 
възможности” по т.III.2.3 от обявлението – максималната прогнозна стойност на обособената позиция – 
507 331,08 лв. Към договорите са приложени референции (препоръки) от техните 
възложители/инвеститори, че възложените работи са изпълнени с високо качество и в срок, при 
стриктно спазване на технологичните изисквания. Приложени са копия от валидни сертификати, 
издадени на „ПСТ Холдинг” АД от GL System Certification, съгласно стандартите DIN EN ISO 
14 001:2009 (еквивалент идентичен с 14001:2004 - виж. приложения към протокола извадка от сайта 
на междунароната стандартизационна организация - ISO.org - 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=60857   "Revision 
information" и сайта на Европейския комитет по стандартизация CEN 
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx, http://esearch.cen.eu/esearch/CatWeb.aspx?id=7511342) № ЕM-
6032HH, валиден до 27.05.2014 г., ISO 9001:2008 № QS-3524 HH, валиден до 27.05.2014г., BS OHSAS 
18 001:2007 № S-6031 HH, валиден до 27.05.2014 г. Приложени са и копия от валидни сертификати, 
издадени на „Антично наследство” АД от Верификация ЕООД, съгласно стандартите БДС EN ISO 
14 001:2005 № BAS EMS V433-1, валиден до 12.08.2015 г., БДС EN ISO 9001:2008 № BAS EMS V432-1, 
валиден до 12.08.2015 г., BA OHSAS 18 001:2007 № BAS OHSAS V-434-1, валиден до 12.08.2015 г. 

Попълнен е образец 11 – списък с предложения техническия състав от правоспособни физически 
лица на участника, ангажиран за изпълнението на обществената поръчката от „ПСТ Холдинг” АД и от 
Сдружение „Белене 2012”, които са идентични и съдържат следните лица: Венцислав Симеонов 
Беремски – ръководител на обекта, Иван Костов Стамболиев – Координатор БЗ и Валентин Неделчев 
Тодоров – реставратор, консерватор, от „ПСТ Холдинг” АД с посочени Росен Йорданов Миланов – 
ръководител на обекта, Иван Костов Стамболиев – координатор по БЗ, Методи Георгиев Понев – 
отговорник по контрола на качеството. Представени са  документ/сертификат за доказване на 
компетентността на горепосочените лица, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. 
Всяко от лицата е представило Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за 
завършено образование и професионална квалификация, професионална автобиография, трудова 
книжка. 

Представени са нотариално заверени пълномощни, с които всеки от законните представители на 
членовете на сдруженито упълномощават Димитър Александров Миразчийски, както следва: 
Пълномощно Рег. № 7163/18.12.2012г.  от Иван Иванов – изп.директор на „ПСТ Холдинг” АД, заверено 
от пом.-нотариус Цвета Матова при нотариус Богдана Бъчварова № 515 с район на действие Р.С.София, 
Пълномощно Рег. № 36223/18.12.2012г. от Кирил Христосков – изп.директор на „Антично наследство” 
АД, заверено от пом. Нотариус Гергана Тушева при нотариус Димитър Александров № 595 с район на 
действие Р.С.София и пълномощно Рег. № 8007/2012/18.12.2012г. от Емил Митев – представляващ ЕТ 
„ЕМ - Емил Митев”, заверено от нотариус Веселина Връблянска № 268  с район на действие Р.С.София. 
В съответствие с горепосочените пълномощни Димитър Миразчийски е упълномощен да представлява 

http://esearch.cen.eu/esearch/CatWeb.aspx?id=7550510
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Сдружение „Белене 2012” във връзка с настоящата обществена поръчка като поема задължения и 
извършва от името на и за сметка на Сдружението всички необходими правни и фактически действия, 
относно подписване и подаване на оферта, сключване и последващо изпълнение на Договор за възлагане 
на обществената поръчка. Попълнени са обр. 12, че участникът няма да ползва подизпълнител, 
Декларация  за извършен оглед на обекта – образец 16 и Декларация за спазване на минимална цена на 
труда – Образец 17 от упълномощеният представител на Сдружението и от всеки от законните 
представители на членовете му. Декларация от членовете на обединението – обр. 14 е представена от 
Татяна Христова Димитрова, Славчо Георгиев Марков, Зорница Атанасова Тодорова, Явор Илиев 
Хайтов в качеството им Членове на СД на „ПСТ Холдинг” АД, от Иван Янков Иванов в качеството на 
Изпълнителен директор на „ПСТ Холдинг” АД, от Кирил Николов Христосков в качеството на 
Изпълнителен директор на „Антично наследство” АД, както и от Емил Славчев Митев в качеството на 
Управител на ЕТ „ЕМ - Емил Митев” и от Димитър Миразчийски в качеството на упълномощен 
представител на Сдружение „Белене 2012”. Представено е удостоверение №10909 от КСБ , че 
„Пътностроителна техника” ЕАД е редовен член на Камарата, Удостоверение за вписване в ЦПРС на 
„ПСТ Холдинг” АД, както следва: 

-    №I-NV 010613  за обекти първа група, строежи по чл. 137 ал. 1 т.1 м) и т.2 з) ЗУТ с талон за 
валидност 30.09.2013; 

 Удостоверения за вписване в ЦПРС на „Екоарт инженеринг” ЕООД, съответно: 
-     №I-NV 011434 за обекти първа група, строежи от първа до пета категория с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-    №II-NV 002899 за обекти втора група, строежи от първа до четвърта категория с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-     № III-NV 003279 за обекти трета група, строежи от първа до трета категория с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-     № IV-NV 005535 за обекти четвърта група, строежи от първа до трета категория с талон за 
валидност 30.09.2013; 

Удостоверение за вписване в ЦПРС на  ЕТ „ЕМ – Емил Митев” , както следва: 
- №I-NV 010594 за обекти първа група, строежи по чл. 137 ал. 1 т.1 м) и т.2 з) ЗУТ с талон за 

валидност 30.09.2013; 
-     №I-NV 011291 за обекти първа група, строежи от трета до пета категория с талон за 
валидност 30.09.2013; 
-     № V-NV 007784 за обекти пета група с талон за валидност 30.09.2013; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, 
т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
  7. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пътстрой” ООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, Зона Голеш, ЕИК 123626427 с управител Сашо Петков 
Желязков, с подадена оферта вх. № 26-00/272/ 21.12.2012 г. за  Обособена позиция № 2. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”.   

След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 12 страници, включващо, техническо 
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предложение, линеен график за изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка, подписано от Сашо 
Петков Желязков. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се 
намери класьор, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на приложените документи. 

Налице са Административните сведения за участника, заверено копие на ЕИК и Удостоверение 
за регистрация по ЗДДС, Декларации, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от 
значение за поръчката,  че ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката и 
Декларация за приемане на условията в проекта на договор, Решение 1925 от 11.07.2002г. за вписване в 
регистъра при Старозагорския Окръжен съд на „Пътстрой”, като Дружество с ограничена отговорност. 
Приложени са Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 
т. 1 от ЗОП от Сашо Петков Желязков в качеството на Управител, Светослав Динев Марков в качеството 
на Прокурист и Милена Желязкова Желязкова в качеството на Съдружник, Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП от Сашо Петков 
Желязков и Светослав Динев Марков. Представено е заверено копие на валидна застрахователна полица 
№1319220120002 „Професионална отговорност на строители”, издадена от ЗАД „Виктория” валидна до 
30.06.2013г. В допълнение е представено Приложение „Професионална Отговорност на строители” и 
разписка за платена  първа и втора застрахователна вноска. Декларация от Сашо Петков Желязков, че ще 
осигури валидна застрахователна полица „Професионална отговорност” за целия срок на изпълнение на 
обществената поръчка. Представени са удостоверения за вписване в ЦПРС № II-NV 000513  за обекти 
втора  група, строежи от първа до четвърта категория с талон за валидност 30.09.2013. 

Налице са документи и информация за икономически и финансови възможности на участника, 
както следва: участникът представя справка за оборота от строителство за последните три финансови 
години, който е на обща стойност от 28 301 000.00 лева. Попълнен е Образец 10 – Списък с основните 
договори за строителство, изпълнение през последните до 5 години, като са посочени договори на обща 
стойност над минимално изискваната от Възложителя, посочена в раздел „Технически възможности” по 
т.III.2.3 от обявлението – максималната прогнозна стойност на обособената позиция – 507 331,08 лева. 
Към договорите са приложени референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че 
„Пътстрой” ООД е коректен изпълнител, притежаващ необходимия професионализъм и професионална 
етика, извършените дейности са необходимото качество и в договорените срокове.  

Приложени са копия от валидните сертификати издадени от „TÜV NORD CERT”, съгласно 
стандартите: EN ISO 14001:2004 със сертификат No 44104117446, валиден до 23.02.2015 г., EN ISO 
9001:2008, сертификат No 44100117446, валиден до 23.02.2015г., BS OHSAS 18 001:2007, сертификат No 
44116117446, валиден до 23.02.2015г. Попълнен е образец 11 – списък на техническия състав от 
правоспособни физически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка с необходимия  
професионален опит, както следва Васил Иванов Иванов – Ръководител на обекта, Динко Димитров 
Иванов – Технически ръководител, Диан Стоянов Стоянов – Геодезист, Иван Йорданов Михайлов – 
Координатор по безопасност и здраве и Милена Желязкова Желязкова – Отговорник по контрола на 
качеството. Представени са и документ/сертификат за доказване на компетентността на горепосочените 
лица, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е представило 
Декларация по Закона за защита на личните данни, диплома за завършено образование и професионална 
квалификация, трудово-биографична справка, трудова книжка. Попълнени са обр. 12, че участникът 
няма да ползва подизпълнител, обр. 13, обр. 14 – неприложими, обр. 16 – за извършен оглед на обекта, 
обр. 17 – за спазване на минимална цена на труда, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във 
връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, подписани от Сашо 
Петков Желязков. Приложен е и списък на механизацията, с която участника разполага за изпълнение 
на поръчката по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, придружен от Предварителен договор между 
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„Миратранс” ООД и „Пътстрой”ООД за отдаване за временно и възмездно ползване на товарни 
автомобили. 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, 
т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
 8. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ДЗЗД „БКС 2009” с вх. №25-
00/44/21.12.2012г.  

При отваряне на офертата на  ДЗЗД „БКС 2009”, гр. Свищов, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП, 
Комисията установи, че Плик №1 „Документи за подбор” от съдържащите се 3 плика в офертата, не е 
запечатан.  
 Правно основание за отстраняване: на основание чл.69, ал.1, т.4 от ЗОП във връзка с чл.57, 
ал.2 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника ДЗЗД „БКС 2009”, тъй като 
плик №1 не е запечатан, а съгласно чл. 57 ал.2 от ЗОП офертата се представя в запечатан 
непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, за 
участника. 

9. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Реставрация” ЕАД – със седалище и 
адрес на управление гр. София, 1113, р-н Изгрев,ж.к. Изток 167, № 27, ЕИК 831555095, представлявано 
от  Ангел Иванов Митев, в качеството на Изпълнителен директор, с подадена оферта вх. № 26-
00/277/21.12.2012 г. за Обособена позиция №1. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”. 

 След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 11 страници, включващо техническо 
предложение, график за извършване на КРР и СМР и диаграма на работната сила, подписано от Ангел 
Иванов Митев. Комисията подписа всички съдържащи се в плик №2 документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се 
намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, както и списък на приложените 
документи. 
 Налице са Административните сведения, ЕИК, удостоверение за регистрация по ЗДДС, 
Декларации, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще 
спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката и Декларация за приемане на условията 
в проекта на договор, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 
ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, подписани от Ангел Иванов Митев, Декларация 
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а-д и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП, която не е 
подписана от законния представител на дружеството на изрично посоченото в образеца място. 
Представена е попълнена Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 
2а, т. 3, т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП от Ангел Иванов Митев. Представено е Удостоверение от Камарата на 
строителите в България, че „Реставрация” ЕАД е редовен член на Камарата на строителите в България. 
Представени са удостоверения за вписване в ЦПРС съответно: 

- №I-NV 010506 за обекти първа група, за строежи по чл. 137 ал. 1 т.2 м) и з) от ЗУТ с талон за 
валидност 30.09.2013г.; 

- №I-NV 008582 за обекти първа група, първа до пета категория с талон за валидност 
30.09.2013г.. 
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         Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, попълнен образец 9 – Справка за оборота 
от строителство за последните три финансови години на стойност 4 236 005.63 лв. с което участникът 
отговаря на предварително определените от Възложителя минимални прагове за оборот – 790 000 лева. 
Представено е заверено копие от застраховка за професионална отговорност в проектирането и 
строителството – полица № 121001317С003680, валидна до 31.05.2013г., издадени от ЗАД „Армеец”, 
Застрахователен договор № 0440000000102/ 22.05.2012г. „Трудова злополука”, валидна до 31.05.2013г., 
издадена от ЗД „Евроинс”. Представени са 2 бр. Образец 10 – Списък с основните договори и Образец 
10 – Списък на договорите, сходни с предмета на поръчката, с над 50 договора за строителство, 
изпълнени от участника през последните до 5 години назад считано от крайния срок за подаване на 
офертите, на обща стойност над минимално изискваната от Възложителя, посочена в раздел 
„Технически възможности” по т.III.2.3 от обявлението – максималната прогнозна стойност на 
обособената позиция – 788 690,96 лева. Към договорите са приложени референции (препоръки) от 
техните възложители/инвеститори, че всички дейности, възложени по договор са изпълнени с високо 
качество и в срок, при стриктно спазване на технологичните изисквания, както и спазване на условията 
за безопасност на труда и опазване на околната среда.  

Приложени са копия от валидните сертификати, издадени от TQCSI BULGARIA Ltd., съгласно 
стандартите ISO 14 001:2004 № BG010 – EC, валиден до 06.06.2013 г., ISO 9001:2008 № BG010 – QC, 
валиден до 06.06.2013 г., OHSAS 18 001:2007 № BG010 – SC, валиден до 06.06.2013 г. Попълнен образец 
11 – списък с предложения техническия състав от правоспособни физически лица на участника, 
ангажиран за изпълнението на обществената поръчката, с необходимия  професионален опит, както 
следва: Гинка Христова Минчева – ръководител на обекта, Петър Димитров Митанов – специалист в 
областта на консервацията и реставрацията, Лиляна Петрова Брънчева – отговорник по контрола на 
качеството, Младен Георгиев Толев – координатор по безопасност и здраве. Представени са  
документ/сертификат за доказване на компетентността на горепосочените лица, отговарящи на 
минималните изисквания на Възложителя, като за инж. Петър Димитров Митанов е представено 
Удостоверение 09-00-0081/09.08.2011г. за вписване в публичен регистър на Министерство на културата. 
Всяко от лицата е представило Декларация по Закона за защита на личните данни, като декларацията на 
Лиляна Брънчева, не е подписана от лицето декларатор. За всяко от лицата, предложени от участника в 
техническия състав за изпълнение на поръчката са приложени диплома за завършено образование и 
професионална квалификация, професионална автобиография, трудова книжка. Попълнени са обр. 12, 
че участникът няма да ползва подизпълнител, обр. 16 за извършен оглед на обекта и  обр. 17 за спазване 
на минимална цена на труда. 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, 
т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
 

10. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Паметници на културата” ДЗЗД, по 
обособена позиция № 1 с адрес на управление: гр. София, ул.”Георг Вашингтон „№41, с управител и 
представител Светослав Георгиев Георгиев, оферта вх. № 25-00/45/21.12.2012г., съставено от:  

 „Химремонтстрой” АД – със седалище и адрес на управление гр. София 1202,  ул.„Георг 
Вашингтон” № 41, ЕИК 816089204 с Изпълнителен директор Светослав Георгиев Георгиев; 
 „Екоарт Инженеринг” ЕООД – със седалище и адрес управление гр. Бургас, 
ул.”Александър Стамболийски” № 38, ЕИК 102034714, представлявано от Иван Стоянов Иванов, 
в качеството на управител. 
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При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 
Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена”. 

 След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от 
плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 9 страници, включващо техническо 
предложение, график за изпълнение на  СМР и диаграма на работната ръка, подписано от Светослав 
Георгиев – упълномощен представител на участника. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 
документи. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се 
намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на приложените документи. 

Приложени са Административни сведения за участника, Декларации за запознаване с 
обстоятелствата и условията от значение за поръчката – от Светослав Георгиев Георгиев в качеството на 
Изпълнителен директор на „Химремонтстрой” АД и от Иван Стоянов Иванов в качеството на Управител 
на „Екоарт инженеринг” ЕООД, Декларации за спазване условията на поръчката от от Светослав 
Георгиев Георгиев в качеството на Изпълнителен директор на „Химремонтстрой” АД и от Иван Стоянов 
Иванов в качеството на Управител на „Екоарт инженеринг” ЕООД, Декларации за запознаване с 
условията на договора от от Светослав Георгиев Георгиев в качеството на Изпълнителен директор на 
„Химремонтстрой” АД и от Иван Стоянов Иванов в качеството на Управител на „Екоарт инженеринг” 
ЕООД, оригинал на Договор за консорциум с мокри печати на участниците в консорциума и подписи на 
представляващите участниците в него, както и подпис на лицето определено за представляващ  
консорциума в съответствие с условията на поръчката. Налице е приложение към Договора относно 
разпределение на видовете дейности ("Химремонтстрой" АД - 60% и "Екоарт Инженеринг" ООД - 40%) 
по подобекти както следва: Подобект: II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 реставрация на крепостна 
стена и южната и част от западната кула (възстановка)  - "Екоарт Инженеринг" ЕООД, Вертикална 
планировка и озеленяване, ВиК инсталации - отводнителен дренаж, филтрация /попивен/ кладенец, Ел. 
инсталации, Система за видеонаблюдение, Изработка и монтаж на дървена римска кула за наблюдение, 
Дървено стълбище, Вертикална планировка и озеленяване, Укрепващо съоръжение, Монтажни работи - 
"Химремонтсрой" АД, Временна сграда работилница за обработка на камък - "Екоарт Инженеринг" 
ЕООД. Заверено копие на ЕИК на „Химремонтстрой” АД, Идентификационен код/ Булстат на „Екоарт 
инженеринг” ЕООД. Приложени са и Решение №4031/19.07.1993г. на Бургаски окръжен съд за вписване 
на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Екоарт инженеринг”, Удостоверения за регистрация 
по ЗДДС на „Химремонтстрой” АД и „Екоарт инженеринг” ЕООД, Декларации за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП от Светослав Георгиев в 
качеството на Изпълнителен директор на „Химремонтстрой” АД, от Любомир Стефанов Стефанов в 
качеството на член на СД на „Химремонтстрой” АД, от Пламен Искъров Голанчев в качеството на член 
на СД на „Химремонтстрой” АД, от Иван Стоянов Иванов в качеството на Управител на „Екоарт 
инженеринг” ЕООД, Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, 
т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП от Светослав Георгиев в качеството на Изпълнителен директор на 
„Химремонтстрой” АД и Иван Стоянов Иванов в качеството на Управител на „Екоарт инженеринг” 
ЕООД, Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 
ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП от Светослав Георгиев в качеството на Упълномощен 
представител на „Паметници на културата” ДЗЗД. 

Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, както следва: 3 бр. Справки за оборота от 
строителството за последните три финансови години (Образец 9) от всяка от страните в консорциума и 
от участника „Паметници на културата” ДЗЗД, за който общата стойност на оборота възлиза на 
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17 172 000.00 лв., с което участникът отговаря на предварително определените от Възложителя 
минимални прагове за оборот – 790 000 лева. Представени са заверени копия от застраховки за 
професионална отговорност в проектирането и строителството – полица № 13170123010000014, валидна 
до 22.08.2013г., издадена на „Химремонтстрой” от ЗАД „Алианц България” и полица № 
13170120200000025, валидна до 20.08.2013г., издадена на „Екоарт инженеринг” ЕООД от ЗАД „Алианц 
България”. Представено е  удостоверение за вписване в ЦПРС на „Химремонтстрой АД  №I-NV 010227 
за обекти първа група, за строежи от първа до пета категория с талон за валидност 30.09.2013, както и 
Удостоверения за вписване в ЦПРС на „Екоарт инженеринг” ЕООД, съответно: 

- №I-NV 010501 за обекти първа група, строежи по чл. 137 ал. 1 т.2 м) и з) от ЗУТ с талон за 
валидност 30.09.2013г.; 

- №I-NV 004473 за обекти първа група, трета до пета категория, с талон за валидност 
30.09.2013г.; 

- № V-NV 003585 за обекти пета, с талон за валидност 30.09.2013г. 
Представен е списък (Образец 10) от „Екоарт инженеринг” ЕООД, с 6 договора за строителство, 

изпълнени от участника през последните до 5 години назад, считано от крайния срок за подаване на 
офертите, на обща стойност над минимално изискваната от Възложителя, посочена в раздел 
„Технически възможности” по т.III.2.3 от обявлението – максималната прогнозна стойност на 
обособената позиция – 788 690,96 лева. Към договорите са приложени референции (препоръки) от 
техните възложители/инвеститори, че обектите са изпълнени съгласно договорните условия и сроковете, 
в пълен обем, с необходимото качество на всички дейности.  

Приложени са копия от валидни сертификати, издадени на „Химремонтстрой” АД от Transpacific 
Certifications Limited, съгласно стандартите ISO 14 001:2004 № Е0845, валиден до 25.09.2014 г., ISO 
9001:2008 № 8017, валиден до 13.04.2015 г., OHSAS 18 001:2007 № О-0036, валиден до 25.09.2014 г. 
Приложени са и копия от валидни сертификати, издадени на „Екоарт инженеринг” ЕООД от TÜV 
NORD CERT, съгласно стандартите ISO 14 001:2005 №44104126656, валиден до 16.04.2015 г., ISO 
9001:2008 № 44100126656, валиден до 16.04.2015 г., BS OHSAS 18 001:2007 № 44116126656, валиден до 
16.04.2015г. Попълнен е образец 11 – списък с предложения техническия състав от правоспособни 
физически лица на участника, ангажиран за изпълнението на обществената поръчката, с необходимия  
трудов стаж, както следва: Димитър Георгиев Месов – ръководител на обекта, Пламен Тодоров 
Обретенов – координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството, Иван 
Стоянов Иванов – специалист в областта на консервацията и реставрацията, всички със съответно 
образователно-квалификационна степен и специалност, отговарящи на минималните изисквания на 
Възложителя. Димитър Георгиев Месов и Пламен Тодоров Обретенов са представили Декларация по 
Закона за защита на личните данни. За всяко от лицата, предложени от участника в техническия състав 
за изпълнение на поръчката са приложени диплома за завършено образование и професионална 
квалификация, професионална автобиография, трудова книжка и документ. Представени са нотариално 
заверени пълномощни (Рег. № 9546/18.12.2012г. и Рег. № 9552/18.12.2012г.) при нотариус Албена 
Шербанова №500, с район на действие Р.С.София, с което Светослав Георгиев Георгиев в качеството си 
на съответно представляващ „Паметници на културата” ДЗЗД и в качеството си на Изпълнителен 
директор на „Химремонтстрой” АД упълномощава Сашо Тодоров Зашев да подписва всички документи 
във връзка с подготовката и представянето на офертата, както и всички документи, поискани 
допълнително от Възложителя във връзка с настоящата обществена поръчка, обособена позиция 1. 
Попълнени са обр. 12, че участникът няма да ползва подизпълнител, от всеки от законните 
представители на членовете на обединението. Светослав Георгиев, в качеството на Изп. Директор на 
„Химремонтстрой” АД и на упълномощен представител на „Паметници на културата” ДЗЗД, и Иван 
Стоянов, в качеството на Управител на „Екоарт инженеринг” ЕООД са представили Декларация от 
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членовете на обединението – обр. 16, Декларация  за извършен оглед на обекта – образец 16 и 
Декларация за спазване на минимална цена на труда – Образец 17. 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, ал.1, 
т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 С извършването на гореописаното Комисията приключи публичната си част от 
заседанието (чл.68 ал.6 от ЗОП) и пристъпи към разглеждането на документите в плик № 1 за 
съответствие с критериите за подбор  поставени от Възложителя. 

 ІІ. Разглеждане на на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор   
поставени от възложителя. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на „Пътища” ООД за 
обособена позиция №2 за съотвествие с критериите за подбор поставени от Взъложителя за 
обособена позиция № 2. 

Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на 
участника, както следва: участникът представя справка за оборота от строителство за последните три 
финансови години, който е на обща стойност от 3 516.00 лева. Комисията установи, че е допусната 
техническа грешка и участникът е посочил стойност в хиляди лева, тоест 3 516 000.00 лв, тъй като в 
представеният списък с основните договори за строителство – Образец 10, са посочени над 50 договора 
на обща стойност над минимално изискваната от Възложителя, посочена в раздел „Технически 
възможности” по т.III.2.3 от обявлението – максималната прогнозна стойност на обособената позиция - 
507 331,08 лева. За изпълнените договори са приложени референции (препоръки) от техните 
възложители/инвеститори, че обектите са изпълнени съгласно изискванията и сроковете, с високо 
качество, спазвайки изискванията на действащите нормативни актове за съответните видове дейности.  

При разглеждането на останалата част от документите представени в Плик № 1 Комисията не 
установи други липси и несъотвествия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя. 
 
 2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „БКС-Горна 
Оряновица” АД по обособена позиция № 2 за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя за обособена позиция № 2. 
 Комисията констатира: Приложени са копия от серификати, издадени от Bureau Veritas 
Certification, съгласно стандартите ISO 14 001:2004, сертификат.номер BG15434E, валиден до 
30.06.2013г., ISO 9001:2008, № BG13773QS, валиден до 06.10.2012 г., OHSAS 18001:2007, № 
BG13773QS, валиден до 06.10.2012г.  

Участникът е представил сертификати, съответно за въведена система на управление 
на качеството ISO 9001:2008 и за въведена система за управление на здравето и безопасността 
при работа OHSAS 18 001:2007, които са с изтекъл срок на валидност - 06.10.2012 г. Представена е 
трудово-биографичната справка на Колю Косев Аладжов, която не е подписана собственоръчно от 
експерта. 

Комисията установява липса на подписана автобиография на Колю Аладжов - стр.25 от 
документацията за участие - "Списък на техническите лица. Към списъка участниците трябва да 
приложат за лицата от инженерно-техническия състав, автобиографии (по образец на участника и 
подписани собственоръчно от съответния експерт), както и на валидни сертификати ISO 
9001:2008 и OHSAS 18 001:2007, съгласно раздел VI.3) Допълнителна информация т.1 и 3 от 
Обявлението за поръчката. 



 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община 
Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Договарящия орган.” 
22/27 
 

При разглеждането на останалата част от документите представени в Плик № 1 Комисията не 
установи други липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя. 

 
 3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на СД „Мистрал – 
ТСС – Стоянова, Стоянов” по обособена позиция № 2 за съответствие с критериите за подбор 
поставени от Възложителя за обособена позиция № 2.  
Комисията констатира :  

Представените от участника образци към документацията за участие, както следва: 
Образец № 2 Административни сведения, Образец  № 3 Декларация, че участника е запознат с 
всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, Образец  № 4 Декларация, че 
участника ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката,  Образец  № 5 
Декларация за приемане на условията в проекта на договор  и Образец  № 6 Декларация за липсата 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а-д и чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП, са подписани 
от Ясен Дженков на указаното от Възложителя място в образците, а именно: „подпис и 
печат:................”, но печатът на дружеството се открива в долния десен ъгъл на страницата, а не 
на указаното от Възложителя място. 

 
В представения списък с основните договори за строителство – Образец №10, са посочени 25 

договора за периода от 09.2006г. до 08.2011г., като за договори през периода, посочен от 
Възложителя – последните до 5 години назад считано от крайния срок за подаване на оферти, 
участникът е представил референции, които не доказват по безспорен начин извършени сходни 
СМР (конкретно част пътна -пътни настилки, тротоари и др. подобни)   на обща стойност не 
по-ниска от минимално изискваната от Възложителя за позиция №2, посочена в раздел 
„Технически възможности” по т.III.2.3 от обявлението - 507 331,08 лева.  

Представена е референция с изх.№20/23.03.2009г, издадена от  „БИАД – С” ООД за договор от 
18.03.2008г., че СД”Мистрал – ТСС” е участвал като партньор по изграждането на „Жилищен 
комплекс” кв.10 упи I-393 гр.Белене за стойност 4 600 000 евро без ДДС, като от референцията не 
става ясно вида, дела и стойността на изпълнените СМР (конкретно само по част пътна -пътни 
настилки, тротоари, асфлатирани площи, площадки и т.н) от СД”Мистрал – ТСС” и през кой 
период - месец, година, е извършено реално строителството от СД”Мистрал – ТСС”, и дали е 
изпълнено качествено и по съответните нормативи на ЗУТ. Представена е друга референция в 
офертата с изх.№91/22.12.2009г, издадена от  „БИАД – С” ООД за договор от 30.1.2008г., че 
СД”Мистрал – ТСС” е изпълнявал СМР на обект „Жилищен комплекс” кв.10 упи I-393 гр.Белене с 
предмет „Жилищни сгради” С1/С2, В1, D с външни ВК връзки и верикална планировка за стойност 
9 000 000 лева. От референция с изх.№91/22.12.2009г. също не става ясно вида, дела и стойността 
на изпълнените СМР (конкретно само по част пътна -пътни настилки, тротоари, асфлатирани 
площи, площадки и т.н) от СД”Мистрал – ТСС” за този обект, и през кой период - месец, година, е 
извършено реално строителството от СД”Мистрал – ТСС”, и дали е изпълнено качествено и по 
съответните нормативи на ЗУТ. Референция с изх.№20/23.03.2009г е посочена за договор за 
строителство от 18.03.2008г, а  референция с изх.№91/22.12.2009г  за договор за строителство от 
30.01.2008г, който договор (от 30.01.2008) не е  посочен в списъка по образец 10 в офертата 
СД”Мистрал – ТСС”. Не става ясно дали договорите от 30.01.2008г. и от 18.03.2008г. касаят едни 
и същи СМР за един и същи обект, за една и съща стойност, като не е ясно дали по-късният 
договор от 18.03.2008г е актуализирана версия на договора от 30.01.2008, или двата договора нямат 
общо помежду си, както и дали двата договора са за две отделни стойности нямащи връзка 
помежду си. В образец 10 „Списък с основните договори”, в колона три, като стойност на 
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строителството за договора от 18.3.2008 е записана стойност 17 875 278, а в референцията с 
изх.№20/23.03.2009г, а за този договор в офертата на участника като стойност на изгражданите 
от СД „Мистрал” обекти възлиза на 4 600 000 евро без ддс (~ 8 996 000 лева по курс 1.9558 лева за 1 
евро). 

Също така Възложителя в условията на поръчка е указал (стр.22-23 от документацията): 
 
 Ако основният участник е бил подизпълнител по предишни СМР, представя референция от 

изпълнителя, към който е участвал като подизпълнител, като референцията се подписва освен от 
изпълнителя, а също и от възложителя/клиента на строителството.   
  
 С цел въвеждане в експлоатация на обект ”Жилищен комплекс с подземен паркинг”, 
находящ се в кв.10, УПИ I – 393 по плана на гр. Белене”, в Община Белене е представен окончателен 
доклад от фирмата по строителен надзор, от който за комисията е видно, че възложител на 
СМР по изграждането на обект ”Жилищен комплекс с подземен паркинг”, находящ се в кв.10, УПИ 
I – 393 по плана на гр. Белене” е „Съни Ривърсайд Резиденшъл” АД, изпълнител е „Биад – С” ООД, а 
СД „Мистрал – ТСС” е подизпълнител на „Биад – С” ООД. С оглед на гореизложеното не могат да 
се приемат като редовни  така издаденените референции, приложени в офертата: референция с 
изх.№20/23.03.2009г, издадена от  „БИАД – С” ООД за договор от 18.03.2008г. и референция с 
изх.№91/22.12.2009г., издадена от  „БИАД – С” ООД за договор за строителство от 30.01.2008г., 
тъй като възложител е „Съни Ривърсайд Резиденшъл” АД. Референцията следва да е издадена от 
реалния възложител на СМР на обект ”Жилищен комплекс с подземен паркинг”, находящ се в 
кв.10, УПИ I – 393 по плана на гр. Белене”- „Съни Ривърсайд Резиденшъл” АД и заверена от 
основния изпълнител („Биад – С” ООД), към който СД „Мистрал – ТСС” е участвал като 
подизпълнител, както и с посочена стойност (в лева) на дела и вида на изпълнените СМР на СД 
„Мистрал – ТСС” и през кой период - месец, година, е извършено строителството от СД 
„Мистрал – ТСС”, и дали е изпълнено качествено и по съответните нормативи на ЗУТ. 

 
Комисията установи също така, че в представения списък с основните договори за 

строителство – Образец №10 от изпълнени обекти, със сходни СМР по предмета на поръчка за 
позиция 2, не е посочен договор от 30.1.2008г., въз основа на който да е издадена референцията 
приложена в офертата с изх.№91/22.12.2009г. издадена от  „БИАД – С” ООД.  

 
ППррии  ррааззггллеежжддааннееттоо  ннаа  ооссттааннааллааттаа  ччаасстт  оотт  ддооккууммееннттииттее  ппррееддссттааввееннии  вв  ППллиикк  №№  11  ККооммииссиияяттаа  ннее  

ууссттааннооввии  ддррууггии  ллииппссии  ии  ннеессъъооттввееттссттввиияя  сс  ккррииттееррииииттее  ззаа  ппооддббоорр  ииллии  сс  ддррууггии  ииззиисскквваанниияя  ннаа  ВВъъззллоожжииттеелляя.. 
 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „Виагруп” ЕООД по 
обособена позиция №2  за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя за 
обособена позиция № 2. При разглеждането на документите представени в Плик № 1 Комисията не 
установи липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя. 

 
 5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на  „Инжстрой" 

ЕООД по обособена позиция №2  за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя за обособена позиция № 2. При разглеждането на документите представени в Плик № 1 
Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 
Възложителя. 
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 6. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на Сдружение 
„Белене 2012” по обособени позиции №1 и №2  за съответствие с критериите за подбор поставени 
от Възложителя за обособени позиции № 1 и № 2 

 
По обособена позиция №1 Комисията констатира, че : 
Представените декларации по Образец № 14 от „ПСТ Холдинг” АД за Татяна Христова 

Димитрова, Славчо Георгиев Марков, Зорница Атанасова Тодорова, Явор Илиев Хайтов са без 
печат на "ПСТ Холдинг" АД. Декларациите за посочените лица, освен подписани, следва да са и 
подпечатани с печат на "ПСТ Холдинг" АД съгласно изискванията на Възложителя. 

 
При разглеждането на останалата част от документите представени в Плик № 1 за позиция №1 

Комисията не установи други липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 
Възложителя. 

По обособена позиция № 2 Комисията констатира, че:  
Участникът е представил Справка за оборота от строителството за последните 3 

финансови години на члена на обединението ЕТ „ЕМ – Емил Митев” (Образец № 9 от 
Документацията) без негов печат (на „ЕМ – Емил Митев”). Приложените от участника 3 бр. 
референции за изпълнените договорите от „ПСТ Холдинг” АД, не отговарят на предварително 
обявените условия на Възложителя, посочени в раздел III., т.2.2. м2) от Документацията за 
участие : 

1. В референция издадена от “Пътни строежи” АД, не е посочен периода на 
строителството. Референцията е за участие на "Пътностроителна техника" ЕАД (старо име 
на "ПСТ Холдинг" АД до 07.12.2011г..) за обект АМ "Марица" км 73+009 - км 99+820, км 108+510 - км 
111+980, част от международен път Е80. За тази референция не става ясно "Пътностроителна 
техника" ЕАД (старо име на "ПСТ Холдинг" АД до 07.12.2011г..) СМР на каква стойност е 
изпълнявал, тъй като допусканията на комисията, са че "ПСТ Холдинг" АД е участвал като 
подизпълнител към "Пътни строежи" АД, а и също не е ясно дали декларираните в референцията 
5 608 337.72 лв. без ДДС са стойност на обектите като цяло, или само изпълняваните от "ПСТ 
Холдинг" АД  СМР са на такава стойност. Също така Възложителя в условията на поръчка е 
указал (стр.22-23 от документацията): 

 
 Ако основният участник е бил подизпълнител по предишни СМР, представя референция от 

изпълнителя, към който е участвал като подизпълнител, като референцията се подписва освен от 
изпълнителя, а също и от възложителя/клиента на строителството.   
  
 С огледа на гореизложеното не може да се приеме, че така издадена референцията с възложител 
на посочените отсечки на АМ "Марица" е "Пътни строежи" АД. Възложител на строителство на 
магистрали в Република България е държавата, в лицето на нейните изпълнителни структури (МРРБ, 
АПИ и т.н.), т.е. референцията следва да е издадена от реалния възложител на СМР на АМ "Марица" – 
съответна държавна структура/звено и заверена от основния участник (Пътни строежи АД), към който 
"ПСТ Холдинг" АД е участвал като подизпълнител, като бъде изписана точната стойност (в лева) на 
дела на изпълнените СМР на "ПСТ Холдинг" АД и през кой период (месец, година) е извършено 
строителството от "ПСТ Холдинг", както и дали е изпълнено качествено и по съответните нормативи на 
ЗУТ. 
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2. Представените референции от „Софинвест” ЕООД, гр. София, ЕИК 121359317 са за 
обекти, възложени от Столична община, в съответствие с информацията посочена в 
представеният Образец № 10 от офертата на участника, колона „Възложител/Клиент”, а 
референциите са издадени  от „Софинвест” ЕООД, без да съдържат информация за 
действителния възложител на договорите. Във връзка с Плик №1 на Обособена позиция №2, 
следва да се представи референция към един от посочените в Образец 10 договори, която да 
отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в рездел III, т.2.2. м 2) от 
Документацията за участие и в раздел III.2.3. Минимални изисквания от Обявлението. 

С огледа на гореизложеното, не може да се приеме, че така издадена референцията с възложител 
на обект "Инженеринг (проектиране и строителство) за ремонт на улица "Проф. Николай Державин и на 
Панорамен път от бул. "Цар Борис III" до "Беловодски път", р-н Витоша" и обект "Пробив на Ул. Бяла 
черква от бул. П. Ю. Тодоров. до ул. Ярослав Вешин" е Софинвест ЕООД. Комисията установи след 
справка в Регистъра по обществени поръчки (РОП) към АОП, че в досието на Софинвест ЕООД, с код 
на възложител в РОП 01544, възложени поръчки за периода до 5 години назад с подобен предмет 
липсават. Комисията открива посочените обекти, като поръчките в РОП са в досието на възложител 
Столична община (код в РОП 00087) - с уникални номера на поръчките в РОП съответно 00087-2009-
0063 и 00087-2009-0034 (виж приложенията към протокола), т.е. референциите следва да са издадени 
от реалния възложител на СМР - Столична община, а не от Софинвест ЕООД, като издателя на 
референцията следа да посочи в нея, дали извършено строителството от "ПСТ Холдинг" АД (старо име 
"Пътностроителна техника") е изпълнено качествено и по съответните нормативи на ЗУТ. 

При разглеждането на останалата част от документите представени в Плик № 1 Комисията не 
установи други липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя. 

 7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1  на „Пътстрой” ООД 
по обособена позиция №2 за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя за 
обособена позиция № 2. 

Комисията констатира, че: 
1. Участникът е представил Декларация по Образец № 8 към Документацията - Декларация по 

чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и 
чл.82 ал.4 от ЗОП, подписана от Сашо Петков Желязков на указаното от Възложителя място в образеца, 
а именно: „подпис и печат:................”, но печатът на дружеството се открива в долния десен ъгъл на 
страницата, а не на указаното от Възложителя място. 

2. Декларация по Образец № 8 към Документацията – Декларация по чл. 10 от ЗЕДЕП и чл. 61 от 
АПК, във връзка с чл. 29, чл.58А,чл.68 ал.8-9, чл.70 ал.1, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, не е 
подпечатана и подписана на указаното от Възложителя място в образеца, а именно на : „подпис и 
печат:................” 

При разглеждането на останалата част от документите представени в Плик № 1 Комисията не 
установи други липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя. 

 
 8. Комисията не пристъпи към разглеждане на документите в плик №1 на ДЗЗД „БКС 
2009” поради обстоятелството, че плик №1 е незапечатан. 
 
 9. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „Реставрация” 
ЕАД по обособена позиция №1 за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя 
за обособена позиция № 1. 

Комисията констатира, че: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D313039303934
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D313039303934
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3930373931
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1. Участникът е представил Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и 
чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП (Образец № 6 от Документацията) от Ангел Иванов Митев, която е 
подписана и подпечатана в долния десен ъгъл на всяка страница. В цитирания образец Възложителят, 
изрично е посочил къде се подписва декларацията, изписвайки Декларатор: /подпис и печат/. На 
посоченото място участникът е положил печат, но липсва подпис.  

2. Представената декларация по Закона за защита на личните данни (Образец 11.1 от 
Документацията) от Лиляна Петрова Брънчева, не е подписана от лицето-декларатор. 

При разглеждането на останалата част от документите представени в Плик № 1 Комисията не 
установи други липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя. 

10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „Паметници на 
културата” ДЗЗД  по обособена позиция №1 за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя за обособена позиция № 1 

Комисията констатира, че: 
1. Участникът не е представил Декларация по Закона за защита на личните данни (по Образец 

11.1 от Документацията за участие) от Иван Стоянов Иванов, предложен в Образец №11 – Списък на 
техническия състав, за специалист в областта на консервацията и реставрацията. 
 

2. Удостоверения за вписване в ЦПРС на „Екоарт инженеринг” ЕООД са съответно: 
- №I-NV 010501 за обекти първа група, строежи по чл. 137 ал. 1 т.2 м) и з) ЗУТ с талон за 

валидност 30.09.2013; 
- №I-NV 004473 за обекти първа група, трета до пета категория с талон за валидност 

30.09.2013; 
- № V-NV 003585 за обекти пета група, с талон за валидност 30.09.2013, докато  изискванията 

на Възложителя по условията на поръчката (вкл. и обявлението – раздел ІІІ.2.3 Технически 
възможности, минимални изисквания т.1а) са съответен участник/член на обединение, който реално ще 
изпълнява дейности по СМР на обекта да притежава валиден документ за вписване в ЦПРС по позиция 1 
– І-ва група, І-ва категория, удостоверяваща обстоятелства във връзка с чл. 137 от Закона за устройство 
на територията, ал. 1, т. 1, буква „м” – строителство на недвижими културни ценности с категория 
„световно значение” и „национално значение”. 

- Комисията установява, че не е представен валиден документ за вписване в ЦПРС по 
позиция 1 – І-ва група, І-ва категория, удостоверяваща обстоятелства във връзка с чл. 137 от Закона за 
устройство на територията, ал. 1, т. 1, буква „м” – строителство на недвижими културни ценности с 
категория „световно значение” и „национално значение” от "Екоарт инженеринг" ЕООД. 

При разглеждането на останалата част от документите представени в Плик № 1 Комисията не 
установи други липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя. 

Въз основа на работата си Комисията установи гореописаните липси на документи и/или 
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, като на 
основание чл.68, ал. 8 във връзка с ал. 9 от ЗОП изпраща протокола на всички участници. 
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаване на настоящия протокол. По смисъла на чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да 
представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, 
посочени в протокола. 

Участниците трябва да преценят времето за пощенската/куриерска доставка, като имат предвид, 
че срокът от 5 работни дни е окончателен и допълнения за отстраняване на несъответствията по плик 1 




