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ПРОТОКОЛ № 2 
 

за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в 

процедура по възлагане на обществена поръчка за  строителство на ниска стойност по реда 

на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО 

ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 6 от 01.03.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра 

на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2018-0003 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262 

 

 

Днес, 20.04.2018 г., в 13:00 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 заповеди № № ОП-8 от 02.04.2018 г. и ОП-9 от 20.04.2018 г. на кмета на 

община Смолян се събра комисия в следния състав: 

 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Членове: 

Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян, встъпил в 

работата на комисията на мястото на инж. Иван Тодоров Пейков -  инженер в  отдел „СООСВ“ 

в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, поради прекратяване на трудовото правоотношение 

на последния с община Смолян; 

Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 
 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяване на 

наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности 

или фактически грешки: 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262
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1.1. 

 

„АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 

от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания 

за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване 

по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I 

„Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в 

процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и в 

поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и т.3 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, 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 



             
 

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“ 

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

 

3 

му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ във връзка с чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1 от 

30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, - в Част ІV, раздел А, т.1 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), 

включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и 

включените в тях категории съгласно Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя (ПРВВЦПРС) – I група (строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5, ал.1, т.1 от 

ПРВВЦПРС), строежи от I до V категория съгласно чл. 5, ал. 4 от 

ПРВВЦПРС (Удостоверение № I - TV 015519 съгласно актуални 

данни в регистъра); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (пет) години от датата 

на подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: строителни 

дейности, свързани с изграждане на сграда/и (жилищна/и, 

смесена/и, общественообслужваща/и и/или друга/и 

подобна/и/еквивалентна/и) с обща разгъната застроена площ на 

изпълнената/ите сграда/и от минимум 2000 кв. м – в Част ІV, раздел 

В, т.1а от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при осъществяване на 

строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

свързани с изграждане на жилищната сграда с подземен гараж, 

гараж и офиси в гр. София, местност „Малинова долина“, район 

„Студентски“ с РЗП 8222 кв.м., изпълнена на три етапа в периоди, 

както следва: изпълнение на Ι етап с РЗП 4453 кв.м от  09.01.2016 г. 

до 31.08.2017 г.; и изпълнение на II етап с РЗП 2294 кв.м и ΙΙΙ етап с 

РЗП 1475 кв. м. от 09.01.2016 г. до 30.01.2018 г.. 

 Доказал е, че прилага в строителната си дейност системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на 

околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 

и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ строителство - в Част ІV, раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е попълнил информация за наличие на сертификати, 

http://register.ksb.bg/
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удостоверяващи покриването на стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление, като точно се е 

позовал на съответните документи с посочване за всеки сертификат 

на данни за вид, номер, валидност, обхват на сертификация, уеб 

адрес, орган или служба, издаващ сертификата, в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което не са налице предпоставките за представяне от участника на 

комисията на нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 
 

 

 

 

1.2. 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 

от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания 

за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване 

по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I 

„Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 
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(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в 

процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и в 

поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и т.3 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, 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/ във връзка с чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1 от 

30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, - в Част ІV, раздел А, т.1 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), 

включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и 

включените в тях категории съгласно Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя (ПРВВЦПРС) – I група (строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5, ал.1, т.1 от 

ПРВВЦПРС), строежи от III до V категория съгласно чл.5, ал.4 от 

ПРВВЦПРС (Удостоверение № I - TV 017589 съгласно актуални 

данни в регистъра); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (пет) години от датата 

на подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: строителни 

дейности, свързани с изграждане на сграда/и (жилищна/и, 

смесена/и, общественообслужваща/и и/или друга/и 

подобна/и/еквивалентна/и) с обща разгъната застроена площ на 

http://register.ksb.bg/
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изпълнената/ите сграда/и от минимум 2000 кв. м – в Част ІV, раздел 

В, т.1а от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при осъществяване на 

строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, в 

това число: изграждане на обслужваща сграда за експлоатация на 

язовирна стена, площадка, обслужваща сграда, и метеорологична 

площадка на обект: язовир „Пловдивци“ и ПСПВ с РЗП 830 кв.м, 

изпълненo в периода 16.06.2015 г. – 29.11.2017 г.; изграждане на 

люпилня – складове, лаборатория и битов персонал с РЗП 1299 кв.м, 

изпълненo в периода 06.11.2017г. – 16.03.2018г.. 

 Доказал е, че прилага в строителната си дейност системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на 

околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 

и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ строителство - в Част ІV, раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е попълнил информация за наличие на сертификати, 

удостоверяващи покриването на стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление, като точно се е 

позовал на съответните документи с посочване за всеки сертификат 

на данни за вид, номер, валидност, обхват на сертификация, уеб 

адрес, орган или служба, издаващ сертификата, в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което не са налице предпоставките за представяне от участника на 

комисията на нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 
 

 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 
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министъра на правосъдието - http://brra.bg/ и в Централния професионален регистър на 

строителя при Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния 

професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническите 

предложения в подадените оферти участниците „АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД и 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 20.04.2018 г. 
 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 
 

Членове 

 

Златко Карамучев /подпис/* 

 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

Розета  Буйкова /подпис/* 

 

 

инж. Цвятко Каменов /подпис/* 
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