
Приложение 1 към протокол №2 

Изисквания КИМА КОНСУЛТ ЕООД 

ЕИК 201425668 

ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ АД 

ЕТ ЗОЯ ПАСКАЛЕВА ДИ ВИ КОНСУЛТ 

БГ 
Изисквания за лично състояние: 1. 

липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, 

т. 1-5 и т.7 от ЗОП;  

2. участник не може да е дружество, 

регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим  
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Правоспособност за упражняване на 

професионална дейност: Участникът 

следва да притежава 

лиценз/удостоверение по чл. 167 от 

ЗУТ или документ, удостоверяващ 

правото да извършва строителен 

надзор, издаден от компетентен орган 

на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство; 

Не е представена информация Удостоверение № РК-

0168/30.04.2014 г. издадено от 

Министерството на 

инвестиционното проектиране, 

Дирекция за национален 

строителен контрол, за 

лицензиране на „Пътинвест- 

инженеринг” АД да извършва 

оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и/или 

упражняване на строителен 

надзор. Срок на валидност до 

30.04.2019 г. 

Удостоверение № РК- 0564/ 

13.01.2016 г. с валидност до 

13.01.2021 г. 

Удостоверение, 

съгласно чл. 166, ал.2 от 

ЗУТ, издаден от 

началника на ДНСК за 

вписване в регистъра на 

фирмата за упражняване 

на строителен надзор с 

приложен към него 

списък на 

правоспособните 

физически лица, № РК- 

0078/06.01.2014 г., Срок 

на валидност до 

06.01.2019 г. 
Технически и професионални 

способности: Участникът трябва да 

осигури ключови експерти за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

А) Ръководител екип – висше 

образование с квалификация 

“строителен инженер”, “инженер” или 

“архитект” с опит в осъществяването на 

строителен надзор на най-малко 1 

строеж; 

Б) Инженер пътно строителство - 

висше образование с квалификация 

“строителен инженер” в областта на 

пътното строителство и опит при 

осъществяване на строителен надзор на 

поне 1 (един) обект от подобен 

характер, включващ 

изграждане/рехабилитация/реконструк

ция на автомагистрали, скоростни 

А) инж. Жана Панайотова Колева 

– технически контрол по част 

Конструктивна.Образование – 

Магистър „Промишлено и 

гражданско строителство“- 

конструкции. Професионална 

квалификация – Строителен 

инженер. Специфичен опит – 

Реконструкция и благоустрояване 

на ул. „Здравец” с. Костенец, общ. 

Костенец, Софийска област 

Б) инж. Недялка Ангелова 

Николова- Сариева – строителен 

инженер по пътно 

строителство,специалист по 

безопасност и здраве в 

строителния процес, координатор 

А) инж. Александър Борисов 

Сливков. Образование – 

Магистър, строителен инженер, 

специалност „Пътно 

строителство”. Специфичен 

опит-Ръководител екип за СН – 

Рехабилитация на път 

„Сандански- Попина лъка” – 

8200 км/юли 2008г. – ноември 

2009г./ 

Б) инж. Александър Костадинов 

Ризаков. Образование – 

Магистър, строителен инженер, 

специалност „Пътно 

строителство”. Специфичен 

опит- Инженер част „Пътна“ 

АМ „Струма”, Лот 2 „Дупница 

А) инж. Зоя Георгиева 

Паскалева. Образование – 

Магистър, строителен 

инженер, специалност 

„Промишлено и гражданско 

строителство- технология”.  

Специфичен опит – 

осъществяване на СН- 

Ръководител екип на обект 

Рехабилитация на общински 

пътища в Община Белене. 

Б) инж. Атанас Колев Сълев. 

Образование – Строителен 

инженер, специалност 

„Транспортно строителство”. 

Специфичен опит – 

осъществяване на СН- ксперт 

А) инж. Петър Борисов 

Станчев. Образование – 

Строителен инженер по 

промишлено и 

гражданско 

строителство.Специфич

ен опит – Ръководител 

екип при изготвяне на 

комплексен доклад и 

осъществяване на СН на 

обект: Инженеринг във 

връзка с реализацията 

на Националната 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилните 

жилищни сгради на 



пътища, пътища и улици и 

съоръженията към тях; 

В) Координатор по безопасност и 

здраве - професионална квалификация: 

да притежава Удостоверение по чл.5, 

ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни 

работи; притежаващ опит, като 

координатор по безопасност и здраве 

на най-малко 1 строеж. 

по безопасност и здраве. 

Професионална квалификация - 

Строителен инженер по пътно 

строителство. Образование – 

Магистър, строителен инженер по 

транспортно строителство. 

Специфичен опит-  

Реконструкция и благоустрояване 

на ул. „Здравец” с. Костенец, общ. 

Костенец, Софийска област 

В) инж. Яна Костадинова 

Галчанова – инженер 

хидромелиоративно строителство. 

Образование -  Магистър, 

хидромелиоративно строителство. 

Професионална квалификация – 

Удостоверение за Координатор по 

безопасност и здраве в строително-

инвестиционния процес 

№00029/24.04.2015г. издадено от 

Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране- 

Регионална колегия Пловдив. 

Специфичен опит- Рехабилитация 

на главен водоснабдителен клон от 

мрежата на с.Безмер, общ.Тервел – 

категория II-ра 

– Благоевград” от км 322+000 

до км 359+ 483,52 /11.2013г. – 

10.2015г./ 

В) Йордан Кирилов Анастасов 

– координатор по безопасност и 

здраве. Образование – 

Магистър, строителен инженер, 

специалност „Пътно 

строителство”. Професионална 

квалификация – Сертификат № 

КБЗ- 0417/03.06.2016г. по 

здравословни и безопасни 

условия на труд.Издател: ББК 

„Пътища”. Специфичен опит 

координатор по БЗ- АМ 

„Струма”, Лот 2 „Дупница – 

Благоевград” от км 322+000 до 

км 359+ 483,52 /11.2013г. – 

10.2015г./ 

по част „Пътна“ на обект 

Рехабилитация на общински 

пътища в Община Белене. 

В) инж. Любомир Атанасов 

Паскалев. Образование – 

Магистър, строителен 

инженер, специалност 

„Промишлено и гражданско 

строителство- технология”. 

Професионална квалификация 

– Сертификат № 

219/15.07.2011г. за 

координатор по безопасност и 

здраве в строителството. 

Специфичен опит – 

осъществяване на СН-Експерт 

БЗ на обект „Частичен ремонт 

на Читалище „Виделина“, 

с.Деково 

територията на община 

Смядово за обект 

„Жилищен блок на 

територията на гр. 

Смядово, ул. „Ришки 

пороход” №14, 

вх.1,2,3,4. 

Б) инж. Станислав 

Георгиев Момов. 

Образование – 

Строителен инженер по 

транспортно 

строителство. 

Специфичен опит – 

Член на екип при 

осъществяване на СН на 

обект “Рехабилитация 

на част от общинска 

пътна мрежа – Община 

Смядово“. 

В) Георги Иванов 

Гайдарджиев – 

координатор по 

безопасност и здраве. 

Професионална 

квалификация – 

Удостоверение № 128 за 

завършено обучение 

„Координатор 

безопасност и здраве в 

строителството” 

Специфичен опит – 

член на екип- 

координатор ЗБУТ при 

осъществяване на СН на 

обект „Рехабилитация 

на част от общинска 

пътна мрежа – Община 

Смядово“. 
Представяне на участник: Образец 1 Да Да Да Да 



Заявление за участие: Образец 2 Да Да Да Да 
Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката: Образец 3 
Да Да Да Да 

Ценово предложение: Образец 4 Да Да Да Да 
Декларация за съгласие на 

подизпълнители: Образец 5 
Не Не Не Не 

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП: 

Образец 6 
Да Да Да Да 

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП: 

Образец 7 
Да Да Да Да 

 

Председател: 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Петър Мутафчиев – директор на Дирекция Устройство на територията 

Членове: 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  

1. инж. Иван Стефанов – гл. специалист „Благоустрояване” 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

2. арх. Йорданка Драгинова - архитект 

 


