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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

 

за разглеждането на документите и информацията в Плик № 1, включително и допълнително 

представените, с критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане 

на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) - чрез открита 

процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено в 

25 /двадесет и пет/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. 

Евридика № 6, блок № 5; Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6; 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3; Обособена позиция № 4: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, бул. 

България № 57; Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок 

№ 1; Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, бл. № 3; Обособена позиция № 

7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, 

жк Невястата, ул. Елица № 7, блок № 18; Обособена позиция № 8: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, 

ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. № 49; Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес:  гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, 

ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4; Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, 

блок № 17; Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51; Обособена позиция № 

12: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, 

жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. № 44; Обособена позиция № 13: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11; Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул.Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 22, бл. Прогрес 3;Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 

15; Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2; Обособена позиция 

№ 17: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община 
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Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2; Обособена позиция № 

18: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, 

кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1; Обособена позиция № 19: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, 

ул. Хан Аспарух № 11, бл. № 6; Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев; Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10; 

Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А - 1; Обособена 

позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2; Обособена позиция № 24: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А - 6; Обособена позиция № 25: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон 

№ 6, бл. Острица 5, осъществявана в съответствие с Постановление на Министерски съвет 

№ 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й 

/обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./, която обществена поръчка е открита с решение № 9 от 

17.03.2016 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0004. 

 

 

Днес, 20.07.2016 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-29/08.07.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:     

арх. Мирослава Николова Шамаранова – гл. архитект на община Смолян 

Членове:  

Радослав Петков Костов - външен експерт, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП 

(отм.), респ. чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под уникален номер BE – 1176 от 22.06.2015 г., избран 

чрез жребий, осъществен по реда на чл.34, ал.3 от ЗОП (отм.). 

инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Милена Иванова Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Симеон Атанасов Велинов – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

  

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

  

1. Комисията направи следните констатации: 

1.1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 4 

/четирима/. 

1.2. Участници, представили допълнително документи – 1 /един/, както следва: 

„ДИМИТРОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД“ ЕООД. 
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1.3. Допълнително представените документи са постъпили в определения срок от 5 

/пет/ работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 

1.4. Постъпили са писма за оттегляне на оферти, както следва: 

 Писмо от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД за оттегляне на подадената оферта в процедурата. 

 Писмо от „ТОКРИЯ“ ЕООД за оттегляне на подадената оферта в процедурата. 

 Писмо от „АРХОНТ” ЕООД за оттегляне на подадената оферта в процедурата. 

 

2. Изразена е воля от дружествата „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, „ТОКРИЯ“ ЕООД и 

„АРХОНТ” ЕООД за оттегляне на подадените от тях оферти, въз основа на което комисията 

счита, че посочените лица, губят качеството на участници в процедурата по смисъла на т.33 

от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (отм.), като офертите им не следва да бъдат 

разглеждани. 

 

3. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността на представените от участниците документи в плик № 1 - „Документи за 

подбор” и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията 

пристъпи по Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 

24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2, към проверка на съответствието на документите на участника 

„ДИМИТРОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД“ ЕООД в плик № 1, включително допълнително 

представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя, както следва: 

 

От участника „ДИМИТРОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД“ ЕООД, не са представени 

всички изискуеми от възложителя документи за подбор и са налице следните нередовности: 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 5 /пет/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката строителство. Съгласно 

минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка, участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, строителство, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда 

за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва 

със Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през 

последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен по 

образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към един или няколко измежду 

следните документи: посочване на публичен/ни регистър/ри, в който/които се съдържа 

информация за акта/овете за въвеждане на строежа/ите в експлоатация, която 

информация включва данни за компетентния/те орган/и, който/които е/са издал/и 

този/тези акт/ове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и 

вида на строителството; заверено/и от участника копие/я на удостоверение/я за добро 

изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята следва да съдържа/т и 

дата и подпис на издателя и данни за контакт; заверено/и от участника копие/я на 

документ/и, удостоверяващ/и изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 

дейности. Систематично сред документите на участника, удостоверяващи неговия опит, е 

налице Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през 

последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен по 

образец съгласно приложение № 11, в който е описано изпълнението на 1 /едно/ 

строителство, сходното с предмета на поръчката, като получател/възложител по него е 
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посочено лицето Борислав Величков. Като доказателство за изпълненото строителство 

участникът е представил под формата на копие на препоръка за добро изпълнение от 

„Бул Фото Ойлс“ АД, като лицето издало препоръката е Николай Иванов Ненков. В 

представения Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изготвен  по 

образец съгласно приложение № 11, не се съдържа информация за дата на приключване 

изпълнението на строителството. Приложената препоръка за добро изпълнение също не  

съдържа информация за дата на приключване изпълнението на строителството, с оглед на 

което не може да се направи обосновано заключение, че строителството е било изпълнено 

през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, като освен 

това препоръката за добро изпълнение е издадена от лице, различно от лицето, за което е 

изпълнено строителството, съгласно Списъка на сходното с предмета на поръчката 

строителство, изготвен  по образец съгласно приложение № 11, като не е ясно каква е 

връзката между посоченото лице и лицето, издало препоръката. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка 

 Участникът не е удостоверил, че разполага с проектантски екип с пълна проектантска 

правоспособност в минимално изискуем състав, включващ минимум 6 /шест/ 

специалисти, в това число: - Ръководител на проектантския екип, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър, квалификация строителен 

инженер/архитект или еквивалентна; б) в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване 

на професионални квалификации /ЗППК/; - Инженер конструктор, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър, специалност строителство на сгради и 

съоръжения /ССС/ или еквивалентна; б) в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване 

на професионални квалификации /ЗППК/. За изпълнението на обособената позиция 

участникът е предвидил екип от пет специалисти, в който един от специалистите – инж. 

Радослав Иванов Радев, да е едновременно: Ръководител на проектантския екип и 

Инженер конструктор. Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните 

технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.2 на раздел ІII.2.3 

от обявлението за обществената поръчка и т.2.2 на раздел II „Специфични изисквания 

към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 

съгласно които за изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага 

с екип, включващ минимум 6 /шест/ специалисти, което определя невъзможността едно 

физическо лице да изпълнява функциите на повече от един ключов експерт в екипа на 

участника за постигане на съответствие с изискванията за подбор. По този повод във 

връзка с въпрос на заинтересовано лице възложителя изрично е дал разяснение по 

документацията за обществена поръчка, в което е указал, че едно физическо лице може 

да изпълнява функциите само на един ключов експерт в екип на участника. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени от възложителя в т.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
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Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката Технически 

ръководител на обекта – Теньо Русев Шиков: притежава професионален опит в сферата 

на строителството не по-малко от 5 /пет/ години; е ангажиран за изпълнението на 

поръчката. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.3.2, буква „б“ на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.2.3.2, буква „б“ на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, за изпълнението на обособената 

позиция участникът трябва да разполага с ръководен и технически състав (строителен 

екип), включващ минимум 3 /трима/ специалисти в това число и Технически ръководител 

на обекта, който да отговаря на следните изисквания: да отговаря на изискванията по 

чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен 

инженер или строителен техник; да притежава професионален опит в сферата на 

строителството не по-малко от 5 /пет/ години, което изискване се доказва със Списък на 

квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката /строителен екип/, съдържащ данни за техните образование, професионална 

квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12б, и 

Декларация по чл. 51а от ЗОП (отм.) за ангажираност на всеки предвиден за 

изпълнението на поръчката експерт, който не е служител на участника, изготвена по 

образец съгласно приложение № 13. В представения от участника Списък на 

квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката /строителен екип/ – по образец съгласно приложение № 12б, за предвидения за 

изпълнението на поръчката Технически ръководител на обекта – Теньо Русев Шиков 

участникът: не е посочил брой години професионален опит в сферата на строителството; 

е предвидил ангажирането му на граждански договор, но въпреки това за посочения 

специалист не е представена Декларация за ангажираността му по чл. 51а от ЗОП (отм.), 

изготвена по образец съгласно приложение № 13. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени от възложителя в т.3.2, буква „б“ на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.3.2, буква „б“ на раздел II „Специфични изисквания 

към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 Участникът не е удостоверил, че за изпълнението на строителството разполага с 

ръководен и технически състав (строителен екип), включващ минимум 

трима специалисти, в това число: - Главен ръководител на обекта, който да отговаря на 

следните изисквания: a) да притежава диплома за завършено висше образование, 

образователна степен магистър, специалност промишлено и гражданско строителство, 

строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна, квалификация инженер; б) да 

притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ 

години; - Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба 

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните 

изисквания: а) да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано 

висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или 

диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита 

професионална квалификация в областите „архитектура и строителство“ и „техника“. 

Забележка: за чуждестранните лица – документ за призната техническа 

правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния 
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ред. б) да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ 

за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна, което изискване 

се доказва със Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или 

наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката /строителен екип/, съдържащ данни за техните 

образование, професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно 

приложение № 12б, и Декларация по чл. 51а от ЗОП (отм.) за ангажираност на всеки 

предвиден за изпълнението на поръчката експерт, който не е служител на участника, 

изготвена по образец съгласно приложение № 13. За изпълнението на обособената 

позиция участникът е предвидил строителен екип от двама специалисти, в който един от 

тях – инж. Радослав Иванов Радев, да е едновременно: Главен ръководител на обекта и 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. Посоченото обстоятелство не 

отговаря на минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.3 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.3 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка, съгласно които за изпълнението на обособената позиция 

участникът трябва да разполага с ръководен и технически състав (строителен екип), 

включващ минимум 3 /трима/ специалисти, което определя невъзможността едно 

физическо лице да изпълнява функциите на повече от един ключов експерт в екипа на 

участника за постигане на съответствие с изискванията за подбор. По този повод във 

връзка с въпрос на заинтересовано лице възложителя изрично е дал разяснение по 

документацията за обществена поръчка, в което е указал, че едно физическо лице може 

да изпълнява функциите само на един ключов експерт в екип на участника. Също така 

участникът не е удостоверил, че инж. Радослав Иванов Радев, притежава необходимия 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна. Видно от представения Списък на 

квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката /строителен екип/ – по образец съгласно приложение № 12б, липсват данни, от 

които да е видно, че инж. Радослав Иванов Радев притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор 

по ЗБУТ“ или еквивалентна, тъй като графата в списъка предвидена за описване на тази 

информация участникът е оставил непопълнена. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени от възложителя в т.3 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.3 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 Участникът не е удостоверил, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 

обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.14 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.14 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата 

на участника включва представяне на доказателства за упражняване на професионална 

дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП (отм.), а именно, че участникът е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, 

отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията 

му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, 
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което изискване се удостоверява с Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 

от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - 

по образец съгласно приложение № 1. Видно от представените от участника 

доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП 

(отм.) - Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - по 

образец съгласно приложение № 1, на база на което комисията извърши служебна 

справка в регистъра на интернет страницата на Централния професионален регистър на 

строителя/ е, че участникът не е вписан  в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 

обществената поръчка, както и на категорията му - видът на строежа, предмет на 

обществената поръчка, както и категорията му съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от 

Закона за устройство на територията му, изискват наличие на вписване в Централния 

професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Първа група, 

Четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, а участникът е заличен от регистъра съгласно 

Протокол 854/08.10.2015г. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени в т.14 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците 

и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Заключение: 

Констатираните липса на документи и несъответствия с критериите за подбор са 

описани в предходния протокол от работата на комисията, с който от участника е 

изискано допълнително представяне на съответни документи и информация.  

В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на 

получаване на предходния протокол, участникът е представил допълнително 

единствено Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици - по образец съгласно приложение № 8, но не и останалите изискани 

документи или информация за постигане на съответствие с изискванията за подбор, 

като е заявил, че счита, че офертата му отговаря на изискванията на възложителя 

за подбор, поради което няма да представя други документи или информация. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предпоставките съгласно 

т.16.1 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията 

към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), 

участникът да бъде предложен за отстраняване от процедурата, като документите 

му в Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” не следва да бъдат 

разглеждани. 
 

 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации в 

изготвените до този момент протоколи /предходния и настоящия/ комисията 

единодушно и без особено мнение на членове от комисията 
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Р Е Ш И: 
 

 

 

I. ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ, 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

 

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5. 

 

 

1. „ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД; 

2. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6. 

 

 

1. „КОТА 2001” ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3. 

 

 

1. КОНСОРЦИУМ „УОНДЪР БИЛД“ – „РУСЕВ И КО“. 
 

 

 

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, бул. България № 57. 

 

 

1. „ДЮЛГЕР” ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок № 1. 

 

 

1. „ЕЛГРУП - 51“ ЕООД; 
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2. „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД; 

3. „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ – ПЕРЕЛИК“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, бл. № 3. 

 

 

1. „ТОБО“ ООД;  

2. ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б ИНЖЕНЕРИНГ”; 

3. ДЗЗД „ПЪТ ХИТ”. 

 

 

 

Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.  

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, блок № 18. 

 

 

1. „КОБРЕТИ 69“ ЕООД; 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ СТИЛ“. 
 

 

 

Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр.Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. 49. 

 

 

1. „БИЛДКОМ БГ“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4. 

 

 

1. „АДВАНС-2002“ ЕООД;  

2. „ПРОТЕКТОР БГ“ ЕООД; 

3. ДЗЗД „ПМ АТАНАС БЕРОВ 5“.  
 

 

 

Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 

гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, блок № 17. 

 

 

1. „ЮГСТРОЙ” ООД; 

2. „АРТСТРОЙ” ООД.  
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Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51. 

 

 

1. „БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;  

2. „Д И К“ ООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 12: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. 44. 

 

 

1. „БЕДИ ГРУП“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11. 

 

 

1. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД; 

2. „РОЯЛ-2008” ООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв.Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 22, 

бл.Прогрес 3. 

 

 

1. „ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД; 

2. „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД; 

3. „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15. 

 

 

1. „СКАЙ МОНТ” ЕООД; 

2. „СМК - МОНТАЖИ” АД. 

 

 

 

Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2. 
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1. „АДВАНС СТРОЙ” ЕООД; 

2. КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”. 

 

 

 

Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, 

бл. Прогрес Е-1, Е-2. 

 

 

1. „УСТОИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 

2. „ПИ ЕС АЙ“ АД.   

 

 

 

Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1. 

 

 

1. „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ“ ДЗЗД. 

 

 

 

Обособена позиция № 19: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан Аспарух № 11, бл. 6. 

 

 

1. „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД; 

2. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 16, бл. 

Изгрев. 

 

 

1. „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10. 

 

 

1. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД; 

2. „ЕЛИТСТРОЙ“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 
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гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А – 1. 

 

 

1. „ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД; 

2. „МАРИБОР – СТРОЙ“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2. 

 

 

1. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 

2. „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД; 

3. „ЗЕТ ТИ СИ“ ЕООД; 

4. „КРАСИН“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А – 6. 

 

 

1. „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП; 

2. „КРЕАТИВ БИЛД” ООД; 

3. „НСК СОФИЯ“ ЕООД; 

4. „ЕВРОПАЙП – М“ ЕООД; 

5. „ИСА 2000“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 25: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. Острица 5 

 

 

1. „ГЕНОВ И КО“ ЕООД; 

2. „НАР“ ООД. 
 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ 

ПРОТОКОЛ МОТИВИ ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ, 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

 

Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, 

бл. Прогрес Е-1, Е-2. 

 

 

1. „ДИМИТРОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД“ ЕООД. 
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ІIІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ 

ПРОТОКОЛ МОТИВИ ОФЕРТИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО СЛЕДНИТЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ: 

 

 

 

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5. 

 

 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1. 

 

 

1. „ТОКРИЯ“ ЕООД. 
  

 

Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10. 

 

 

1. „АРХОНТ“ ООД. 
 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 20.07.2016г. 
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