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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 Днес, 24.02.2015г., от 13.00 часа, в административната сграда на община 

Копривщица Комисия, назначена със Заповед РД № 23/11.02.2015 год. на Кмета на 

община Копривщица, в състав: 

 Председател: Чавдар Петров Пенчев - юрист на община Копривщица, с 

квалификация правоспособен юрист.  

 Членове:    

1. Османи Сардуи Родригес - Директор Дирекция „ТСУ” и главен инженер на 

община Копривщица, с квалификация инженер; 

2. Цветанка Христова Христова - главен специалист „ОС” в община 

Копривщица, с квалификация инженер; 

 3. Теодора Симеонова Главчева - младши експерт „Евроинтеграция” в община 

Копривщица, с квалификация еколог; 

4. Милена Георгиева Паралеева - главен специалист „Евроинтеграция и 

туризъм” в община Копривщица, с квалификация икономист. 

се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и за 

класиране на участниците в обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по 

реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, публикувана на 

Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки с уникален код 

9038825 и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Копривщица 

– www.koprivshtitsa.com., с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Развитие на интегриран 

селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община 

Копривщица - изграждане на места за отдих и атракциони в местност „Свети 

Димитър-1” и местност „Събора”, финансиран по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ №23/313/00192 от 19.11.2012 г., сключен между Община 

Копривщица и Държавен фонд „Земеделие”, мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007–2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР).  

 

 Комисията получи, разгледа и оцени офертите по реда, определен с 

вътрешните правила на Възложителя и съгласно изискванията на чл.101 г. от ЗОП: 

 Председателят на комисията получи от гл. специалист „АО” 

постъпилите оферти, регистър и извлечение от регистъра на приетите 

оферти. 

Съгласно справката от регистъра, в срока, определен от Възложителя – до 

17.00 часа на 23.02.2015 г., са постъпили оферти от следните Участници: 

1. „Кима Консулт” ЕООД– оферта с вх. №487/19.02.2015 г. в 14.15 часа; 

2. „Топ Надзор Консулт” ООД – оферта с вх. №488/19.02.2015 г. в 14.20 

часа; 

3. „БСК инженеринг” АД – оферта с вх. №505/20.02.2015 г. в 13.40 часа; 

4. „Билдконсулт БГ” ЕООД – оферта с вх.№506/20.02.2015 г. в 13.45 часа; 

http://prsr.government.bg/
http://www.koprivshtitsa.com/
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5. „Т7 консулт” ЕООД – оферта с вх.№519/23.02.2015 г. в 11.46 часа; 

6. „Пешев” ЕООД – оферта с вх.№520/23.02.2015 г. в 11.50 часа; 

7. „Геоексперт България” ЕООД – оферта с вх.№521/23.02.2015 г. в 13.20 

часа; 

8. „ГИД-Г Консулт” ЕООД – оферта с вх.№525/23.02.2015 г. в 15.03 часа. 

 

Комисията констатира, че всички оферти са подадени в запечатан 

непрозрачен плик с ненарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя и 

чл.101 в., ал.2 от ЗОП 

След получаване на офертите членовете на Комисията попълниха декларации 

за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП. 

 Отварянето на офертите се извърши по реда на тяхното постъпване при 

условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.  

 На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците, 

подали оферти, както и представители на неправителствени организации и медии. 

Комисията обяви ценовите предложения, като не приложи обстоятелствата по 

чл. 101 г, ал. 3, изр.2 поради факта, че на заседанието не присъстват  

представители на участниците, подали оферти.  

Ценовите предложения са както следва: 

 

№ Наименование на 

участника 

Предложена цена 

без ДДС в лв. 

Предложена цена с 

ДДС в лв. 

1 „Кима Консулт” ЕООД 2 777.00 3 332.40 

2 „Топ Надзор Консулт” ООД 3 325.00 3 990.00 

3 „БСК инженеринг” АД 2 500.00 3 000.00 

4 „Билдконсулт БГ” ЕООД 2 300.00 2 300.00/Фирмата 

не е регистрирана 

по ДДС/ 

5 „Т7 консулт” ЕООД 1 470.00 1 764.00 

6 „Пешев” ЕООД 1 890.00 2 268.00 

7 „Геоексперт България” 

ЕООД 

1000.00 1 200.00 

8 „ГИД-Г Консулт” ЕООД 1 950.00 2 340.00 

 

След приключване на публичната част, членовете на комисията продължиха 

своята работа на закрито заседание, като разглеждането на офертите за 

съответствието им с изискванията на Възложителя се извърши при спазване на реда 

по Глава осма „а” от ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки в община Копривщица.  

 

Комисията установи: 

I. Участник „Кима Консулт” ЕООД е представил следните документи: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника; 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с препоръки, референции, 

удостоверения за въвеждане в експлоатация, разрешения за ползване- 16 

бр.; 

5. Валидно удостоверение за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,  

придружено от списък на екипа от правоспособни физически лица; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил в офертата си всички изискани от 

Възложителя документи, като от съдържанието им е видно, че същият 
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отговаря на изискванията за технически възможности и квалификация.  

Участникът не е представил електронен носител на документите, 

съдържащи се в офертата, но комисията счита, че това е формално 

нарушение на изискванията на Възложителя, поради което допуска 

участника до оценка. 

 

II. Участник „Топ Надзор Консулт” ООД е представил следните 

документи, придружени с електронен носител: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника, придружено със заверено копие на 

Удостоверение от Агенцията по вписване; 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с разрешения за ползване и 

удостоверения за въвеждане в експлоатация - 7 бр.; 

5. Валиден лиценз за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

придружен от списък на екипа от правоспособни физически лица; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил всички изискуеми документи, като от 

съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията за 

технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 

 

III. Участник „БСК инженеринг” АД е представил следните документи, 

придружени с електронен носител: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника; 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП- 3 бр.; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с референции- 2 бр.; 

5. Валидно удостоверение за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

придружено от списък на екипа от правоспособни физически лица; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил всички изискуеми документи, като от 

съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията за 

технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 

 

Комисията приключи своята работа в 15,10 часа на 24.02.2015 г. 

 

 На 26.02.2015 г. от 15:00 ч., в сградата на Община Копривщица, 

комисията се събра и продължи работата си по разглеждане на офертите на 

участниците за съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

публичната покана. 

IV. Участник „Билдконсулт БГ” ЕООД е представил следните документи, 

придружени с електронен носител: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника; 
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3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с Удостоверение за добро 

изпълнение; 

5. Валидно удостоверение за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

придружено от списък на екипа от правоспособни физически лица; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил всички изискуеми документи, като от 

съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията за 

технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 

 

V. Участник „Т7 консулт” ЕООД е представил следните документи, 

придружени с електронен носител: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника, придружено със заверени копия на 

Удостоверение от Агенцията по вписване- 2 бр.; 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с  удостоверения за добро 

изпълнение и референции- 14 бр; 

5. Валиден лиценз за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

придружен от списък на екипа от правоспособни физически лица; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил всички изискуеми документи, като от 

съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията за 

технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 

 

VI. Участник „Пешев” ЕООД е представил следните документи, придружени 

с електронен носител: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника; 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с препоръки и удостоверение 

за добро изпълнение- 3 бр; 

5. Валидно удостоверение за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

придружено от списък на екипа от правоспособни физически лица; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил всички изискуеми документи, като от 

съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията за 

технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 
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VII. Участник „Геоексперт България” ЕООД е представил следните 

документи, придружени с електронен носител: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника; 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с референция и препоръки за 

добро изпълнение- 3 бр; 

5. Валидно удостоверение за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

придружено от Заповед № РД-27-18/03.02.2014 г. на Началник ДНСК и 

списък на екипа от правоспособни физически лица-2 бр; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност-2 бр.; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил всички изискуеми документи, като от 

съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията за 

технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя, 

поради  което комисията допуска участника до оценка. 

 

VIII. Участник „ГИД-Г Консулт” ЕООД е представил следните документи, 

придружени с електронен носител: 

1. Списък на документите; 

2. Представяне на участника; 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП- 2 бр.; 

4. Списък по чл.51, ал.1.т.1 от ЗОП, придружен с референции - 6 бр; 

5. Валиден лиценз за упражняване на оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

придружен от списък на екипа от правоспособни физически лица; 

6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

7. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП; 

9. Техническо предложение; 

10. Ценово предложение. 

Участникът е представил всички изискуеми документи, като от 

съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията за 

технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя, 

поради  което комисията допуска участника до оценка. 

 

 Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите 

участници по обявения от Възложителя в публичната покана критерий 

„най-ниска цена”. Оценяването се извърши на база предложена обща 

стойност за изпълнение на поръчката, в резултат на което се предлага 

следното класиране: 

 

I-во място: „Геоексперт България” ЕООД 

 II-ро място: „Т7 консулт” ЕООД 

III-то място: „Пешев” ЕООД 

IV-то място: „ГИД-Г Консулт” ЕООД 

V-то място: „Билдконсулт БГ” ЕООД 

VI-то място: „БСК инженеринг” АД 

VII-мо място: „Кима Консулт” ЕООД 

 VIII-мо място: „Топ Надзор Консулт” ООД 

 



Проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- 

изграждане на места за отдих и атракциони в местност „Свети Димитър-1” и местност „Събора” се осъществява по Договор № 
23/313/00192 от 19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за                           

      развитие на селските райони (ЕЗФРСР)                                                                                                                  
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 Въз основа на класирането, комисията предлага на Кмета на Община 

Копривщица- Генчо Герданов, да сключи договор за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на СМР по проект „Развитие на интегриран селски туризъм и 

подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица - изграждане 

на места за отдих и атракциони в местност „Свети Димитър-1” и местност „Събора” с 

класирания на първо място участник -„Геоексперт България” ЕООД.  

 

Комисията приключи своята работа на 26.02.2015 г. в 17.15 часа. 

 

Протоколът от работата на комисията, заедно с цялата документация по 

обществената поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на Глава осма „а” от 

Закона за обществените поръчки са предадени на Възложителя на 27.02.2015 г.  

 

 

Комисия: 

1. …………/П/………………. 

(Чавдар Пенчев)   

  

2. …………/П/………........  

(Османи Родригес) 

 

3. …………/П/………………. 

(Цветанка Христова) 

 

4. …………/П/……………… 

(Теодора Главчева) 

 

5. …………/П/………………. 

(Милена Паралеева) 

 

 

 

 

ПРИЕЛ: /П/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

В качеството на Възложител, приех Протокола от работата на комисията, назначена 

с моя Заповед  РД № 23/11.02.2015 год. 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:/П/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

ДАТА: 27.02.2015г. 

 

 


