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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

На 21.04.2017 г. от 10.00 комисията за провеждане на  открита процедура за 

обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район 

„Красно село“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени 

позиции: 

 1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) 

за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, 

ул. Княгиня Клементина 

2. Обособена позиция № 2-  Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, 

блок секции № 2,    3, 4 и 5  

3. Обособена позиция № 3 – Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1) 

4. Обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок 

секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2) 

5. Обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на 

проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1) 

6. Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на 

проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. 

„Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 

2), открита с решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка  № 

РКС17-РД-93-8/16.03.2017 г. на кмета на район „Красно село”, назначена със Заповед № 

РКС17-РД09-201/21.04.2017 г., в състав: 

 

Комисия в състав: 

Председател:инж. Веска Савова – Главен инженер  

Членове: 

Марияна Хънтева – Началник отдел ПИО и ЧР 

Любомир Миладинов – Главен юрисконсулт 

Милен Стоев – Финансов контрольор 

инж. Марияна Базакова – старши специалист „Регулация“ 

инж. Илияна Цановска – старши експерт „Кадастър и регулация“  

инж. Надежда Стоянова – старши експерт „Строителство” 

Галя Димитрова Тодорова – експерт юрист 

инж. Валентин Алипиев Петков – експерт строителен инженер      
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Резервни членове: 

Капка Василева – началник отдел ФСОКССД 

Венета Георгиева -  Главен счетоводител 

инж. Калина Петрова – старши експерт „Благоустройство” 

арх. Деян Димиев – Старши експерт „Архитектура” 

арх. Христо Кючуков – началник отдел УТКР 

Ивелина Бангачева – старши юрисконсулт, 

 

и в присъствието на Христо Антонов Муртов – упълномощен представител на 

„Растер-Юг“ ООД, Ива Стефанова Петрова – упълномощен представител на „Техно Строй 

Балгария“ ООД и Лариса Алексеевна Хаджиева – упълномощен представител на 

„Пътинвест – инженеринг“ АД, проведе публично заседание на основание чл.54, ал. 2 от 

ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.  

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

В срока до 17.00 часа на 20.04.2017г. са постъпили 36 бр. оферти, както следва: 

 

1. "КОНЕРДЖИ" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/3/04.04.2017 г. – 08:50 часа; 

2. "СОФИНВЕСТ" ООД – вх. № РКС17-РД93-8/7/11.04.2017 г. – 15.00 часа; 

3. "СТиКО-2000" ООД – вх. № РКС17-РД93-8/9/18.04.2017 г. – 08:35 часа; 

4. "ИКАР КОНСУЛТ" АД – вх. № РКС17-РД93-8/10/19.04.2017 г. – 10:54 часа; 

5. "ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" ООД – вх. № 

РКС17-РД93-8/11/19.04.2017 г. – 11:20 часа; 

6. "ЕЛИТ КНС" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/12/19.04.2017 г. – 13:32 часа; 

7. "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/13/19.04.2017 г. – 14:25 часа; 

8. ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ – вх. № 

РКС17-РД93-8/14/19.04.2017 г. – 15:31 часа; 

9. "БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД – вх. № РКС17-РД93-8/15/19.04.2017 г. – 15:41 часа; 

10. "ИНТКОНС" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/16/19.04.2017 г. – 16:04 часа; 

11. ЕТ "СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА" – вх. № РКС17-РД93-

8/17/19.04.2017 г. – 16:55 часа; 

12. "ДИНЕЛ СН" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/18/19.04.2017 г. – 16:58 часа; 

13. "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ" АД – вх. № РКС17-РД93-8/19/20.04.2017 г. – 09:24 часа; 

14. "АДВАНС 2002" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/20/20.04.2017 г. – 10:00 часа; 

15. "ПСГ" АД – вх. № РКС17-РД93-8/21/20.04.2017 г. – 10:45 часа; 

16. "ЕМПИКО" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/22/20.04.2017 г. – 11:49 часа; 

17. "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/23/20.04.2017 г. – 12:10 часа; 

18. "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/24/20.04.2017 г. – 13:10 часа; 

19. "БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/25/20.04.2017 г. – 13:20 часа; 

20. "ИНФРА РОУДС" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/26/20.04.2017 г. – 13:39 часа; 

21. "ТЕХНОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ООД – вх. № РКС17-РД93-8/27/20.04.2017 г. – 13:46 

часа; 

22. "ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/28/20.04.2017 г. – 

13:47 часа; 

23. ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР – КРАСНО СЕЛО“ – вх. № РКС17-РД93-8/29/20.04.2017 

г. – 13:53 часа; 

24. "РАСТЕР - ЮГ" ООД – вх. № РКС17-РД93-8/30/20.04.2017 г. – 13:54 часа; 

25. "ИНТЕРКАД" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/31/20.04.2017 г. – 14:20 часа; 

26. "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/32/20.04.2017 г. – 14:22 часа; 

27. "ИСА 2000" ЕООД – вх. № РКС17-РД93-8/33/20.04.2017 г. – 14:27 часа; 

28. "ТРАНСКОНСУЛТ - БГ" ООД – вх. № РКС17-РД93-8/34/20.04.2017 г. – 15:41 часа; 
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29. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД – вх. № РКС17-РД93-8/35/20.04.2017 г. – 16:03 

часа; 

30. „ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД – вх. № 

РКС17-РД93-8/36/20.04.2017 г. – 16:05 часа; 

31. „ПСТ ГРУП“ ЕАД – вх. № РКС17-РД93-8/37/20.04.2017 г. – 16:14 часа; 

32. „ПЛАНИНГ ГРУП“ ДЗЗД – вх. № РКС17-РД93-8/38/20.04.2017 г. – 16:21 часа; 

33. „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД – вх. № РКС17-РД93-8/39/20.04.2017 г. – 16:27 часа; 

34. „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – вх. № РКС17-РД93-8/40/20.04.2017 г. – 16:33 

часа; 

35. „КЛЕМЕНТИНА“ ДЗЗД – вх. № РКС17-РД93-8/41/20.04.2017 г. – 16:35 часа; 

36. „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД – вх. № РКС17-РД93-8/42/20.04.2017 г. – 16:40 

часа; 

 

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание както следва: 

1. Участникът "КОНЕРДЖИ" ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на „Техно 

Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани ценови 

параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

2. Участникът "СОФИНВЕСТ" ООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

3. Участникът СТиКО-2000 ООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение.  
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Представителя на „Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа 

плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха 

да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

4. Участникът "ИКАР КОНСУЛТ" АД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

5. Участникът "ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" 

ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

6. Участникът "ЕЛИТ КНС" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

7. Участникът "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 



  5 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение и плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

8. Участникът ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ  е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

9. Участникът "БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

10. Участникът "ИНТКОНС" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

11. Участникът ЕТ "СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА"  е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение.  
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Представителя на „Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа 

плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха 

да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

12. Участникът "ДИНЕЛ СН" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

13. Участникът "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ" АД  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 

3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

14. Участникът "АДВАНС 2002" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

15. Участникът "ПСГ" АД  е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Представителя на „Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа 

плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника и техническото предложение на 
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участника. Представителя на „Растер-Юг“ ООД Христо Антонов Муртов подписа плика с 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника. Останалите 

присъстващи отказаха да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение на участника. 

 

16. Участникът "ЕМПИКО" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

17. Участникът "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

18. Участникът "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

19.Участникът "БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 
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Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

20.Участникът "ИНФРА РОУДС" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

21.Участникът "ТЕХНОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ООД  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Представителя на „Растер-Юг“ ООД Христо Антонов Муртов подписа плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника, но отказа да подпише техническото 

предложение на участника. 

Останалите участници отказаха да подпишат техническото предложение и плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

22. Участникът "ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ" ЕООД  е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

23. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР – КРАСНО СЕЛО“  е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 
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Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

 

24. Участникът "РАСТЕР - ЮГ" ООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Представителя на „Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа 

плика с „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника. 

Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение на участника. 

 

25. Участникът "ИНТЕРКАД" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

26. Участникът "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

27. Участникът "ИСА 2000" ЕООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 
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Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на „Техно 

Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани ценови 

параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

28. Участникът "ТРАНСКОНСУЛТ - БГ" ООД  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

 

29. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

 

30. Участникът „ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ 

ЕООД  е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

31. Участникът „ПСТ ГРУП“ ЕАД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

 

32. Участникът „ПЛАНИНГ ГРУП“ ДЗЗД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

33. Участникът „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

 

34. Участникът „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 
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35. Участникът „КЛЕМЕНТИНА“ ДЗЗД  е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Представителя на „Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа 

плика с „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника.  

Представителя на „Растер-Юг“ ООД Христо Антонов Муртов подписа плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника, но отказа да подпише техническото 

предложение на участника. 

Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с „Предлагани ценови 

параметри“ на участника и техническото предложение. 

 

36. Участникът „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участниците отказаха да подпишат техническото предложение. Представителя на 

„Техно Строй Балгария“ ООД Ива Стефанова Петрова подписа плика с „Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Останалите присъстващи отказаха да подпишат плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната 

част от заседанието. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

 

1. Участникът "КОНЕРДЖИ" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок 

секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

2. Участникът "СОФИНВЕСТ" ООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

3. Участникът СТиКО-2000 ООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 



  13 

административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок 

секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

4. Участникът "ИКАР КОНСУЛТ" АД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по Обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

5. Участникът "ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" 

ООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена 

позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 

на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 

7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

6. Участникът "ЕЛИТ - КНС" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2,    3, 4 и 5. 
 

7. Участникът "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. 

Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

8. Участникът ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ е представил документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по 

Обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена позиция 

1). 
 

9. Участникът "БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

10. Участникът "ИНТКОНС" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по Обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

11. Участникът ЕТ "СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА" е представил 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по Обособена позиция № 3 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
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изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, 

бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

12. Участникът "ДИНЕЛ СН" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време 

на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена позиция 

1). 
 

13. Участникът "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ" АД е представил документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по  обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, 

блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

14. Участникът "АДВАНС 2002" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
 

15. Участникът "ПСГ" АД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и 

кандидатства по обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) 

за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, 

ул. Княгиня Клементина. 
 

16. Участникът "ЕМПИКО" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време 

на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена 

позиция 2). 
 

17. Участникът "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по  обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок 

секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

18. Участникът "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок 

секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

19. Участникът "БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по 

време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена 

позиция 1). 
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20. Участникът "ИНФРА РОУДС" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2,    3, 4 и 5. 
 

21. Участникът "ТЕХНОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ООД е представил документи по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина. 
 

22. Участникът "ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ" ЕООД е представил документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 5 - Инвеститорски 

контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по 

обособена позиция 1). 
 

23. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР – КРАСНО СЕЛО“ е представил 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 4 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

24. Участникът "РАСТЕР - ЮГ" ООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 

187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина. 
 

25. Участникът "ИНТЕРКАД" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време 

на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена позиция 

1). 
 

26. Участникът "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, 

блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

27. Участникът "ИСА 2000" ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2,    3, 4 и 5. 
 

28. Участникът "ТРАНСКОНСУЛТ - БГ" ООД е представил документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по 

време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена 

позиция 1). 
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29. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД е представил документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по 

време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина  (по обособена 

позиция 1). 
 

30. Участникът „ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ 

ЕООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена 

позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 

на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 

7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 
 

31. Участникът „ПСТ ГРУП“ ЕАД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
 

32. Участникът „ПЛАНИНГ ГРУП“ ДЗЗД е представил документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
 

33. Участникът „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
 

34. Участникът „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е представил документи по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. 

Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

35. Участникът „КЛЕМЕНТИНА“ ДЗЗД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 

187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина. 
 

36. Участникът „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД е представил документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. 

Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1). 
 

След преглед на документите, Комисията направи следните констатации:  

-  За обособена позиция 1: 

1. Участникът "ПСГ" АД кандидатства по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина.  
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След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

2. Участникът "ТЕХНОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ООД кандидатства по обособена 

позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина. 

 

След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

 3. Участникът "РАСТЕР - ЮГ" ООД кандидатства по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

При проверка от страна на Комисията в Търговсия регистър се установи, че за 2016 

г. не са публикувани данни за общия оборот на дружеството за 2016 г. Също така за 2014 

г., 2015 г. и  2016 г. няма публикувани данни в ТР за оборота в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката. За да бъде установено, дали участника покрива изискванията на 

възложителя за икономически и финансови възможности е необходимо дружеството да 

представи ГФО за 2014 г., 2015 г. и  2016 г. 

На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия  протокол участникът "РАСТЕР - ЮГ" ООД следва да представи, допълни 

документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

 

4. Участникът „КЛЕМЕНТИНА“ ДЗЗД е представил документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 

187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина. 

След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

 

- За обособена позиция 2: 

 

1. Участникът "ЕЛИТ КНС" ЕООД кандидатства по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

 

- След преглед от страна на Комисията се установи, че има разминаване на 

декларираните в ЕЕДОП данни относно общия оборот и оборота в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката и тези съдържащи се в приложените към 

офертата на дружеството копия от ГФО за 2014 г. и 2015 г. Също така се 

установи, че в Търговсия регистър за 2016 г. няма публикувани данни за общия 

оборот за 2016 г., както и данни за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката за 2016 г. 
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За да бъде установено, дали участника покрива изискванията на възложителя за 

икономически и финансови възможности е необходимо дружеството да 

представи ГФО за 2014 г., 2015 г. и  2016 г. 

 

- В ЕЕДОП участника не е посочил информация за срока на валидност на:  

а) Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с 

обхват включващ строително-монтажни работи; 

б)Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или 

еквивалентна. 

 

На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия  протокол участникът "ЕЛИТ КНС" ЕООД следва да представи, допълни 

документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

 

2. Участникът "АДВАНС 2002" ЕООД кандидатства по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

3. Участникът "ИНФРА РОУДС" ЕООД кандидатства по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

 4. Участникът "ИСА 2000" ЕООД кандидатства по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

5. Участникът "„ПСТ ГРУП“ ЕАД кандидатства по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

 

Съгласно декларираните в ЕЕДОП от участника данни за икономически и 

финансови изисквания, Комисията установи, че не може да бъде доказан оборота в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, посочен в обявлението и документацията за 

участие по тази позиция. Във връзка с горното, участника следва да представи 

доказателства за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия  протокол участникът „ПСТ ГРУП“ ЕАД следва да представи, допълни 

документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

 

6. Участникът „ПЛАНИНГ ГРУП“ ДЗЗД кандидатства по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
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След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

7. Участникът „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД кандидатства по обособена позиция № 2 

- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5. 
След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

- За обособена позиция 3: 

 

1. Участникът "СОФИНВЕСТ" ООД кандидатства по Обособена позиция № 3 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, 

бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

2. Участникът "ИКАР КОНСУЛТ" АД кандидатства по Обособена позиция № 3 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, 

бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

3. Участникът "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 

3 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, 

бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

4. Участникът ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ кандидатства по Обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. 

Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

5. Участникът "БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД кандидатства по Обособена позиция № 3 

- Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
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строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, 

бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

- липсва декларация образец 4 от участника.  

На основание чл.54,ал.9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия  протокол участникът "БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД следва да представи допълни 

документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

 

6. Участникът "ИНТКОНС" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 3 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, 

бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

7. Участникът ЕТ "СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА" кандидатства по 

Обособена позиция № 3 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 

1). 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

- липсва декларации образец 7 и 7а от подизпълнителя „Ефектива“ ЕООД.  

На основание чл.54,ал.9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия  протокол участникът ЕТ "СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА" 

следва да представи допълни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 

8. Участникът „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД кандидатства по Обособена 

позиция № 3 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

9. Участникът „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД кандидатства по Обособена позиция 

№ 3 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня Клементина (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
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- За обособена позиция 4: 

 

1.Участникът "КОНЕРДЖИ" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 4 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

2.Участникът "СТиКО-2000" ООД кандидатства по Обособена позиция № 4 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

3.Участникът "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ" АД кандидатства по Обособена позиция 

№ 4 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

4.Участникът "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 4 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

5.Участникът "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 4 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

6.Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР – КРАСНО СЕЛО“ кандидатства по 

Обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена 

позиция 2). 
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След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

- липсва ЕЕДОП от участника обединение.  

 

На основание чл.54,ал.9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия  протокол участникът ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР – КРАСНО СЕЛО“ следва да 

представи допълни документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

 

7.Участникът "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 4 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. „Виктор 

Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

 

- За обособена позиция 5: 
 

1.Участникът "ДИНЕЛ СН" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 5 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

2.Участникът "БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 5 

- Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

3.Участникът "ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ" ЕООД кандидатства по Обособена 

позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 

на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, 

ул. Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

4.Участникът "ИНТЕРКАД" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 5 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. Княгиня 

Клементина  (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
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5.Участникът "ТРАНСКОНСУЛТ - БГ" ООД кандидатства по Обособена позиция 

№ 5 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. 

Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1). 

 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

 

6.Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД кандидатства по Обособена позиция 

№ 5 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 187 и бл. 188, ул. 

Княгиня Клементина  (по обособена позиция 1). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

 

- За обособена позиция 6: 
 

1.Участникът "ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" 

ООД кандидатства по Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на 

проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. 

„Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 

2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

2.Участникът "ЕМПИКО" ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 6 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок 

секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 2). 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

3.Участникът „ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ 

ЕООД кандидатства по Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на 

проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ул. 

„Виктор Григорович“ № 1, 3, 5, и 7, блок секции № 2, 3, 4 и 5 (по обособена позиция 

2). 

 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
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След представяне на изисканите документи, комисията ще продължи своята работа. 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 15.05.2017 г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: инж. Веска Савова - ....................................................... 

        (п)  

      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       

 

1. Марияна Хънтева - ......................................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

2. Любомир Миладинов – ...............................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

3. Милен Стоев – ..............................................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

4. инж. Марияна Базакова – ................................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

5. инж. Илияна Цановска – ..............................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

6. инж. Надежда Стоянова - .............................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

7. Галя Димитрова Тодорова – ........................................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

8. инж. Валентин Алипиев Петков – .............................................; 

      (п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 


