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ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. 

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

 

В качеството си на независим наблюдател на ограничена процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за 

проектиране и строителството на обект: „Автомагистрала “Струма” Лот 2, участък 

Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000, Асоциация „Прозрачност без 

граници” (Transparency International – България) извърши наблюдение на работата 

на комисията за оценка на офертите на кандидатите за проектиране и строителство 

на посочения инфраструктурен обект. Наблюдението бе извършено в съответствие с 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и въз основа на споразумение за 

сътрудничество между Transparency International – България и МРРБ, което е 

принципал на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура”. 

Настоящият доклад отразява констатациите на монитиращия екип, 

формулирани въз основа на пряко извършеното наблюдение на откритите заседания 

на комисията. Наблюдението на отварянето на заявленията на кандидатите бе 

извършено от експертен монитиращ екип на Transparency International – България, 

включващ специалисти, работещи в сферите на правните, социалните и 

политическите науки.  



Процедурата по оценка на офертите на кандидатите в ограничена процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за 

проектиране и строителството на обект: „Автомагистрала “Струма” Лот 2, участък 

Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000, е с планирана 

продължителност от 45 дни. Този период обхваща дейността й от момента на 

нейното конституиране, провеждане на откритите и закритите работни заседания, и 

обявяването на решението за избор на изпълнител на дейността, която е предмет на 

обявения конкурс.  

Първото заседание на комисията за оценка на предложенията за строителство 

на Лот 2 от автомагистрала „Струма” бе проведено на 4 май 2012 година, в сградата 

на Агенция „Пътна инфраструктура”. Датата и мястото на провеждането са в 

съответствие с посочените в документацията по тръжната процедура. Заседанието е 

проведено в присъствието на всички членове на комисията, представители на 

кандидатите, на ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура” и 

Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”, експерти на 

Transparency International – България и журналисти от водещи национални печатни 

и електронни медии.  

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Работата на комисията започна в съответствие с изискванията на закона, като 

първоначално бе обявена заповедта за назначаване на председателя и членовете на 

комисията, след което те подписаха декларациите по чл. 35 ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 от 

Закона за обществените поръчки.  

 В съответствие с изискванията на закона всички присъстващи на откритото 

заседание представиха документите, легитимиращи техния статут и се вписаха в 

списъка на присъстващите лица. Представителите на Асоциация „Прозрачност без 

граници” също представиха своите документи, легитимиращи статута им на 

експерти на независимия наблюдател, монитиращ процедурата. 

 Преди да пристъпи към отваряне на офертите, председателят на Комисията 

информира, че възложителят за първи път провежда подобен тип процедура (на два 

етапа, с предварителна селекция на кандидатите) и е определил максимален брой 

участници, които могат да бъдат класирани след първия етап на процедурата и 



съответно –да участват в следващите етапи от нейното провеждане. Процедурата се 

провежда по реда на Закона за обществените поръчки, в сила преди измененията от 

27.04.2012 г. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП 

„Транспорт” 2007-2013 г. 

 Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура” Лазар Лазаров 

отбеляза, че това е първият търг, в който възложителят ще се стреми да избегне 

недостатъците на критерия „най-ниска цена” при избор на изпълнител. Поради 

избрания подход процедурата ще се извърши в две фази, като в първата ще бъдат 8 

кандидати, класирани въз основа на капацитета на фирмите и на техния опит за 

изпълнение на подобни инфраструктурни съоръжения. След избора  на 8-те най-

добри кандидати, ще им бъде предоставен идеен проект, по който ще дадат 

впоследствие и своите оферти. Председателят на АПИ изтъкна, че лот 2 на 

автомагистрала „Струма” е с дължина от 37 км (това е участъкът между Дупница и 

Благоевград), той не е особено труден за изпълнение, но въпреки това следва да се 

вземе предвид фактът, че в участъка има предвидени доста съоръжения и трасето 

преминава през планински/полупланински терен. Посочено бе, че автор на идейния 

проект е „Трансконсулт”. В настоящия момент идейният проект се разработва и е 

предвидено той да бъде завършен в средата на юни, за да бъде предоставен на 8 

избрани кандидати за проектиране и строителство на лот 2 на автомагистрала 

„Струма”. Г-н Лазаров посочи, че този участък, както и цялото трасе на 

автомагистрала „Струма” е особено важно инфраструктурно съоръжение, което е 

компонент от европейски транспортен коридор № 4.  

 Заместник-председателят на Агенция „Пътна инфраструктура” Лазаринка 

Стоичкова отбеляза пред медиите, че с цел осигуряване на прозрачност на 

процедурата е отправена покана до Transparency International – България да се 

включи като независим наблюдател на процедурата. Организацията има опит в 

извършването на подобен тип независимо гражданско наблюдение на проекти със 

значим обществен интерес. Отбелязано бе, че в участъка е предвидено да бъдат 

обособени отбивки за автомобили, места за отдих и за търговски обекти, а като цяло 

инфраструктурното съоръжение е съобразено с ефекта върху екологичните зони.  

  

 



ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И 

СТРОИТЕЛСТВО НА ЛОТ 2 ОТ АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА” 

В рамките на първото открито заседание бяха отворени офертите на всички 

участници, подали своите заявления за участие в конкурсната процедура. До 

изтичането на обявения срок оферти са подали 15 участника, от които 5 

самостоятелно участващи фирми и 10 консорциума, включващи две или повече 

юридически лица. В конкурсната процедура участват 19 чуждестранни фирми 

(самостоятелно или като членове на консорциуми) и 8 български фирми (всичките 

участващи като членове на консорциуми).  

Кандидатите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: 

„Автомагистрала “Струма” Лот 2, участък Дупница – Благоевград” от км 322+000 

до км 359+000” са следните:  

1.  „Терна” АД, гр. Атина, Р Гърция. 

2.  „Сочета Италиана пер Кондоте Д`Акуа” АД, гр. Рим, Италия. 

3. Временно сдружение на предприятия „Салваторе Матарезе  АД и „И.К.С. 

Гранди Лавори” АД („Салваторе Матарезе” АД, гр. Бари, Италия и „И.К.С. Гранди 

Лавори” АД, гр. Рим, Италия). 

4. Гражданско дружество  ”ДМХ”, гр. София („Доуш Иншаат ве Тиджарет” 

АД, гр. Истанбул, Турция, „НПО Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия, „Хидрострой” 

АД, гр. Варна, България). 

5. Обединение „ФЦЦ Конструкцион – СК 13”, гр. София („ФСС 

Конструксион” С.А., гр. Барселона, Испания;  „СК-13 Пътстрой” АД, гр. Перник, 

България). 

6.„Джей Енд Пи – Авакс” АД, гр. Атина, Гърция. 

7. Консорциум „Макс Бьогл – Инжстрой Струма 2”, гр. Варна („Макс Бьогл 

Бауунтернемунг” ООД, гр. Зегентал, Германия, „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. 

Варна, България). 

8. Съвместно предприятие „Тодини – Салини” („Тодини Конструкциони 

Дженерали С.п.А”, гр. Рим, Италия; „Салини С.п.А”, гр. Рим, Италия). 



9. Консорциум „Струма – Лот 2”, гр. София („Импреза” АД, гр. Рим, Италия, 

„ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София,  България, „Пътстрой – 92” 

АД, гр. София, България). 

10. Обединение „Струма 2012”, гр. София („ПСТ Холдинг” АД, гр. София, 

България, „Аксиона Инфраеструктурас” АД, гр. Мадрид, Испания, „Хохтийф 

Салюшънс” АГ, гр. Есен, Германия). 

11. „Актор” АСД, гр. Атина, Гърция. 

12. „Страбаг” АГ, гр. Шпитал ан дер Драу, Австрия. 

13. Консорциум „ПОРР Струма 2”, гр. София („ПОРР Бау” ООД, гр. Виена, 

Австрия, „Теераг Асдаг” АД, гр. Виена, Австрия). 

14. Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма ІІ”, гр. София („Трейс Груп Холд” АД, гр. 

София, България, „Обраскон Уарте Лаин” С.А, гр. Мадрид, Испания). 

15. ДЗЗД „Струма Зюд”, гр. София („Бикхардт Бау” АГ, гр. Кирххайм, Германия, 

„Монолит  София” АД, гр. София, България). 

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРЕГЛЕД НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Процесът по отваряне на офертите на кандидатите стартира непосредствено 

след подписването на декларациите на членовете на комисията, в присъствието на 

представители на възложителя (Агенция „Пътна инфраструктура”) и Оперативна 

програма „Транспорт”, представители на кандидатите, журналисти и представители 

на Асоциация „Прозрачност без граници”. 

Офертите на кандидатите бяха разгледани според поредността на тяхното 

получаване в Агенция „Пътна инфраструктура”. Процедурата по преглед на 

съдържанието на офертите включваше следните стъпки: обявяване на официалното 

име на участника (самостоятелно юридическо лице или обединение от две или 

повече юридически лица), отваряне на пакета с предоставената документация 

(оригинал и копие на офертата), извършване на обща проверка за съответствие 

между описа в списъка с представените документи и наличието им в папките в 

съответствие с общата поредност и номерация в списъка. 

 

 Оферта на кандидат № 1: „Терна” АД, гр. Атина, Република Гърция 



Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 10,18 ч. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Кандидатът е заявил готовност да 

изпълни поръчката без подизпълнители.  

 

 Оферта на кандидат № 2:  „Сочета Италиана пер Кондоте Д`Акуа” АД, 

гр. Рим, Италия  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 11,44  часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка.  

 

 Оферта на кандидат № 3: Временно сдружение на предприятия 

„Салваторе Матарезе  АД и „И.К.С. Гранди Лавори” АД (с членове 

„Салваторе Матарезе” АД, гр. Бари, Италия и „И.К.С. Гранди Лавори” АД, 

гр. Рим, Италия) 

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 12,55 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. 

 

 Оферта на кандидат №  4:  Гражданско дружество  ”ДМХ”, гр. София (с 

членове „Доуш Иншаат ве Тиджарет” АД, гр. Истанбул, Турция, „НПО 

Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия и „Хидрострой” АД, гр. Варна, България)  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 13,46 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Кандидатът е заявил готовност да 

изпълни поръчката без подизпълнители. 

 

 Оферта на кандидат №  5: Обединение „ФЦЦ Конструкцион – СК 13”, гр. 

София (с членове „ФСС Конструксион” С.А., гр. Барселона, Испания и  „СК-

13 Пътстрой” АД, гр. Перник, България) 

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 13,55 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 



установи липса на документи, описани в списъка. Водещ партньор, с 70% участие е 

„ФСС Конструксион” С.А, а „СК-13 Пътстрой” АД има 30 участие в обединението. 

 

 Оферта на кандидат № 6.„Джей Енд Пи – Авакс” АД, гр. Атина, Гърция 

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 14,03 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Комисията установи, че (вероятно 

поради превод на документи от чужд език) номерацията на страниците в началото 

на папката е объркана – от 1 до 12 стр., след което започват документи с номер на 

стр.83. 

 

 Оферта на кандидат № 7: Консорциум „Макс Бьогл – Инжстрой Струма 

2”, гр. Варна (с членове „Макс Бьогл Бауунтернемунг” ООД, гр. Зегентал, 

Германия и „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна, България)  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 15,00 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Кандидатът е заявил готовност да 

изпълни поръчката без подизпълнители. Водещ партньор, с 60% участие е „Макс 

Бьогл Бауунтернемунг” ООД, а „Инжстройинженеринг” ЕООД има 40 участие в 

обединението. 

 

 Оферта на кандидат № 8: Съвместно предприятие „Тодини – Салини” (с 

членове „Тодини Конструкциони Дженерали С.п.А”, гр. Рим, Италия и 

„Салини С.п.А”, гр. Рим, Италия)  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 15,17 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Подредбата на част от 

финансовите документи е в обособена папка (предвид огромния обем на 

финансовите отчети на дружествата те не могат да бъдат перфорирани и са 

поставени с отделна папка-пакет.  

 



 Оферта на кандидат № 9: Консорциум „Струма – Лот 2”, гр. София (с 

членове „Импреза” АД, гр. Рим, Италия, „ГБС Инфраструктурно 

строителство” АД, гр. София,  България и „Пътстрой – 92” АД, гр. София, 

България)  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 15,21 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Кандидатът е заявил готовност да 

изпълни поръчката без подизпълнители. Разпределението на дяловете в 

консорциума е следното: водещ партньор е„Импреза” АД – 55%, „ГБС 

Инфраструктурно строителство” АД – 21%, „Пътстрой – 92” АД – 24% 

 

 Оферта на кандидат № 10: Обединение „Струма 2012”, гр. София (с 

членове „ПСТ Холдинг” АД, гр. София, България, „Аксиона 

Инфраеструктурас” АД, гр. Мадрид, Испания и „Хохтийф Салюшънс” АГ, 

гр. Есен, Германия)  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 15,30 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Кандидатът е заявил готовност да 

изпълни поръчката с подизпълнител – „Аксиона инхенерия” (в частта, свързана с 

проектиране). 

 

 Оферта на кандидат № 11: „Актор” АСД, гр. Атина, Гърция  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 15,47 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. 

 

 Оферта на кандидат № 12: „Страбаг” АГ, гр. Шпитал ан дер Драу, 

Австрия  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 15,50 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. 

 



 Оферта на кандидат № 13: Консорциум „ПОРР Струма 2”, гр. София (с 

членове „ПОРР Бау” ООД, гр. Виена, Австрия и „Теераг Асдаг” АД, гр. 

Виена, Австрия)  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 15,57 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Разпределението на дяловете в 

консорциума е следното: водещ партньор е „ПОРР Бау” ООД – 99%, „Теераг Асдаг” 

АД – 1%. 

 

 Оферта на кандидат № 14: Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма ІІ”, гр. 

София („Трейс Груп Холд” АД, гр. София, България и „Обраскон Уарте 

Лаин” С.А, гр. Мадрид, Испания)  

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 16,09 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Разпределението на дяловете в 

консорциума е следното: „Трейс Груп Холд” АД – 49%, водещ партньор е 

„Обраскон Уарте Лаин” – 51%. 

 

 Оферта на кандидат № 15: ДЗЗД „Струма Зюд”, гр. София („Бикхардт 

Бау” АГ, гр. Кирххайм, Германия и „Монолит  София” АД, гр. София, 

България) 

Заявлението на кандидата е постъпило на 03.05.2012 г., в 16,21 часа. При 

първоначалния общ преглед за наличие на изискваните документи комисията не 

установи липса на документи, описани в списъка. Разпределението на дяловете в 

консорциума е следното: водещ партньор е „Бикхардт Бау” АГ с 50%, „Монолит  

София” АД. Кандидатът е заявил готовност да изпълни поръчката с подизпълнители 

– „Илиев (проектиране и строителство) и „Вени 97” (проектиране). 

 

С отварянето на офертите на кандидатите в конкурсната процедура в първото 

открито заседание на комисията приключи в 17 часа.  

 


