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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 „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от 

ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ 

ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, разделена на 3 (три) 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Многофамилни жилищни сгради: 

гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 6, блок 2; гр. Смолян, ул. Карлък № 5; гр. Смолян, ул. 

Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3”; гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 12, блок „Орфей 

2“; Обособена позиция № 2: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, бул. България № 

41, блок 22; гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка”; гр. Смолян, жк Нов 

Център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50; гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок 

„ДАП“; Обособена позиция № 3: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Г. С. 

Раковски № 31, военен блок 2; гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8; гр. Смолян, бул. 

България № 86, блок 16; гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител-3“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 23 от 15.10.2018 г., вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0012 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/2460  

 

 

Днес, 25.01.2019 г., в 08:30 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-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

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

Членове: 

Милена Иванова Пенчева - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

инж. Анастасия Василева Василева - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, 

встъпила в работата на комсията на мястото на Албена Раданова Синапова - главен специалист 

в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, поради наличие на обективна невъзможност за 

изпълнение на възложената работа, свързано с продължително отсъствие на последната. 

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

Стефка Желева Росенова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 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 по обособени позиции 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: 

 

Обособена позиция № 1:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 

12, БЛОК „ОРФЕЙ 2“. 
  

 

 

 

1.1. 

 

„ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи /на хартиен 

носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 

(с изключение на част от изискванията по чл.54, ал.1, т.1 и 6 от 

ЗОП, а именно: - осъждания за престъпления по чл.194-208, 

чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256-260 от Наказателния 

кодекс /чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП/; - нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, 

ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда или на 

чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

/чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП/), като изрично е декларирал в съответните 

указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не са налице 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 (с посочените 

изключения по чл.54, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП) и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 от 

Раздел III.1.1 и поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1 и 3 от Раздел 
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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 публичния регистър на консултантите 

по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност, придобили компетентност на ниво 1 

съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в 

Част ІV, раздел А от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за вписването си в публичния регистър на 

консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от 

Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 

ал.1 от Закона за енергийната ефективност на интернет 

страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

(АУЕР) – www.seea.government.bg ; хипервръзка към регистъра 

– https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която проверка е установено 

наличието за участника на Удостоверение за наличието на 

регистрация за извършване на дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради № 00479/ 

06.01.2017 г., издадено от изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), валидно 

до 06.01.2022 г.); 

    Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

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

услуга/и по извършване на обследване/ия за енергийна 

ефективност съгласно Закона за енергийната ефективност (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 

м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по извършване 

на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 

м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б 

(поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния 

вид“) от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при осъществяване на 

услуги, идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. 

Обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т.1-5 от ЗУТ, изготвяне 

на доклад от техническото обследване, доклад от 

http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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конструктивно обследване и съставяне на технически паспорти 

на следните сгради: -Административна сграда на ОДЗ „Малина 

Тодорова“ в гр. Ракитово с РЗП: 1185,84 кв. м; – 

Административна сграда на Община Ракитово в гр. Ракитово с 

РЗП: 2162,07 кв. м; – Административна сграда на кметство в 

гр. Костандово, с РЗП: 426,91 кв. м, изпълнени в периода 

29.12.2017 г. - 29.01.2018 г. за община Ракитово; 2. Обследване 

за енергийна ефективност, съставяне на доклади от 

обследването, съставяне на резюмета към докладите от 

обследване и издаване на Сертификати за енергийни 

характеристики на следните сгради: - Административна сграда 

на ОДЗ „Малина Тодорова“ в гр. Ракитово с РЗП: 1185,84 кв. 

м; – Административна сграда на Община Ракитово в гр. 

Ракитово с РЗП: 2162,07 кв. м; – Административна сграда на 

кметство в гр. Костандово, с РЗП: 426,91 кв. м, изпълнени в 

периода 29.12 .2017г. - 29.01.2018г. за Община Ракитово. 3. 

Извърши обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал. 1,т. 1-5 

и ал.2 от ЗУТ, архитектурно заснемане и изготвяне на 

технически паспорти на следните сгради: 1.5. Сграда 5. 

Жилищен блок, със СС "Здравец 12-19", гр. Белоградчик, ж.к. 

Здравец №12-19, Обща РЗП: 4147,10 кв.м.; 1.6. Сграда 6. 

Жилищен блок, със СС "Здравец 21-30", гр. Белоградчик, ж.к. 

Здравец № 21-30, Обща РЗП: 5421.60 кв. м. 1.7. Сграда 7. 

Публична общинска сграда от образователната инфраструтура, 

с обща РЗП: 1150,00 кв. м, изпълнени в периода 01.06.2018 - 

02.07.2018г. за Община Белоградчик. 4. Обследване за 

енергийна ефективност и съставяне на доклади, резюмета към 

докладите и Сертификати за енергийни характеристики на 

следните сгради: 1.1. Сграда 1.Жилищен блок, със СС: 

"Идеален център", гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 1- 3, 

Обща РЗП: 1572,00 кв. м.; 1.2. Сграда 2. Жилищен блок, със СС 

"Зора", гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 26, Обща РЗП: 

796,08 кв. м. 1.3. Сграда 3. Жилищен блок, със СС "Балтона", 

гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 28, Обща РЗП: 950,00 

кв.м.; 1.4. Сграда 4. Жилищен блок, със СС "Успех", гр. 

Белоградчик, ул. Княз Борис I № 27, Обща РЗП: 1794,90 кв.м.; 

1.5. Сграда 5. Жилищен блок, със СС "Здравец 12-19", гр. 

Белоградчик, ж.к. Здравец № 12-19, Обща РЗП: 4147,10кв. м.; 

1.6. Сграда 6. Жилищен блок, със СС "Здравец 21-30",гр. 

Белоградчик, ж.к. Здравец № 21-30, с Обща РЗП: 5421.60 кв. м. 

1.7. Сграда 7. Публична общинска сграда от образователната 

инфраструктура, с Обща РЗП: 1150,00 кв. м, изпълнени в 

периода 01.06.2018 г. - 02.07.2018 г. за община Белоградчик; 

    Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ: експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 
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който се обнародва в „Държавен вестник“; проектанти от 

следните специалности – проектант по част „Архитектурна“, 

проектант по част „Водоснабдяване и канализация”, проектант 

по част „Електрическа“ и проектант по част „Отопление, 

вентилация и климатизация”, всеки от които в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

има пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране /ЗКАИИП/ с оглед оценка на останалите 

характеристики на строежите по чл.169, ал.1 и 3 от Закона за 

устройство на територията - в Част ІV, раздел В, т.6 (поле 

„Технически лица или органи за контрол на качеството“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за предвидения екип, 

който ще използва при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на 

поръчката експертен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист 

образователна и професионална квалификация в съответствие с 

изискванията на възложителя (за което и от комисията са 

извършени справки в: Регистъра на инженерите, упражняващи 

технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на архитектите в България - 

https://kab.bg/registr/arhitekti/; и Регистъра на инженерите с 

пълна проектантска правоспособност (проектанти с ППП) при 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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, а именно не е удостоверил съответствието си с 

изискванията по чл.54, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП, включващи следните 

обстоятелства: осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-

217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256-260 от Наказателния кодекс 

(чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) и нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 

3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда или по чл.13, 

ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл.54, 

ал.1, т.6 от ЗОП) 

и  

 Липсата спрямо него на основанията за отстраняване по т.2 от 

Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от 

Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf


 

 

6 

неразделна част от документацията за обществена 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 и 

по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество. 

В Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) от една страна участникът е дал положителен 

отговор на въпроса дали се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, без да 

посочва конкретното/и обстоятелство/а, както и евентуално 

предприетите мерки за надеждност, но от друга страна изрично е 

декларирал, че: - не е осъждан за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 

213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП); - няма нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 

или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, 

ал. 1, т. 6 от ЗОП); - няма нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. 

(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - Не е свързано лице по смисъла на пар. 

2, т. 44 от ДР на ЗОП с други кандидати/участници в конкретна 

процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); - няма наличие на обстоятелство 

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; - няма обстоятелства по чл. 69 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, които обстоятелства се 

визуализират, както следва в представения Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): 

Част III: Основания за изключване 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични 

национални основания 

за изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се 

специфичните 

национални основания 

за изключване, които са 

посочени в съответното 

обявление или в 

документацията за 

обществената поръчка? 

Ако документацията, 

изисквана в 

съответното обявление 

[X] Да [] Не 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]³¹ 

 

[X] Да [] Не 

 

Представляваният от мен участник: 

- не е осъждан за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 

213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 
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или в документацията за 

поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, 

посочете: 

 

В случай че се прилага 

някое специфично 

национално основание 

за изключване, 

икономическият 

оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране 

по своя инициатива? 

Ако „да“, моля опишете 

предприетите мерки: 

260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- няма нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 

63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 

54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- няма нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност в сила 

от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- Не е свързано лице по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР 

на ЗОП с други кандидати/участници в конкретна 

процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

- няма наличие на обстоятелство 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; 

- няма обстоятелства по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество.“ 

В резултат на допуснатото противоречие при представяне на 

информацията не става ясно дали за участника всъщност се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, 

които са посочени в съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка.  

Забележка: Липсата на обстоятелства, свързани с националните 

основания за отстраняване, се декларира в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в полето „Прилагат ли 

се специфичните национални основания за изключване“, като 

отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства, а при отговор 

„да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, 

както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

1.2. 

 

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи” 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 
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пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и отделните 

съдружници в състава му и копие от документ за създаване на обединение ведно с 

анекс към него, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, 

ал.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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и отделните съдружници в състава му 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД, че е вписан в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 
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обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД, е попълнил информация за вписването 

си в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с 

което е удостоверил своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради (за което и от комисията е 

извършена справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по 

чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност на интернет 

страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 

– www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради – „ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ“ ООД, на Удостоверение за наличието на регистрация 

за извършване на дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради № 00419/22.06.2015 г., 

издадено от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР), валидно до 22.06.2020 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ще се 

осъществява от съдружника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД, като 

отговорностите на другия съдружник „МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД не включват действия по осъществяване 

на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради, което обстоятелство при спазване на разпоредбата на 

чл.59, ал.6 от ЗОП определя приложимост на изискванията за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради единствено и само спрямо съдружника в обединението, 

който ще извършва дейности по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ 

ООД; 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти – „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, че е вписан в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол 

(ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията – в Част ІV, 

раздел А от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) съдружникът в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти – „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, е попълнил 

file:///C:/Users/lravelov/AppData/Roaming/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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информация за вписването си в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор 

№ РК-0311/15.10.2014 г., издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК), валидно до 15.10.2019 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното изпълнение 

на дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти ще се осъществява от съдружника „МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като отговорностите на другия 

съдружник „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД не включват действия по 

обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за 

устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти, което обстоятелство при спазване на разпоредбата на 

чл.59, ал.6 от ЗОП определя приложимост на изискванията за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по извършване на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и съставяне 

на технически паспорти  единствено и само спрямо съдружника в 

обединението, който ще извършва дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; 

 Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил през 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на обследване/ия за 

енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 

000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за установяване на техническите характеристики и 

съставяне на технически паспорт/и съгласно Закона за устройство 

на територията (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част 

ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) съдружниците в обединението – „ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ“ ООД и „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, са 

декларирали опит при осъществяване на услуги, идентични и 

сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Oбследване за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически 

паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и извършване на обследване за 

енергийна ефективност в изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на 12 бр. - многофамилни жилищни сгради: гр. 

Ботевград, ж.к. „Саранск“, бл.3, вх.А,Б, с разгъната застроена площ 

3 088 м²; гр. Ботевград, ж.к. „Саранск“, бл.9, вх. А, Б, В и Г, с 

разгъната застроена площ 6 567 м²; гр. Ботевград, ж.к. „Саранск“, 

бл.10, вх. А, Б, В и Г, с разгъната застроена площ 7 928 м²; гр. 

Ботевград, ж.к. „Саранск“, бл.11, вх. А, Б, В и Г, с разгъната 

застроена площ 7 872 м²; гр. Ботевград, бул. „Трети март“ N:1, вх. 

А, Б, В, с разгъната застроена площ 2 914,32 м²; гр. Ботевград, ул. 

„Стефан Стамболов“ N:2, N:4, с разгъната застроена площ 3 136 м²; 

гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ N:19, вх. А, Б, с разгъната 

застроена площ 3 018 м²; гр. Ботевград, бул. „Рила“ N:5, вх. А, Б, В 

и Г, с разгъната застроена площ 4 983 м²; гр. Ботевград, ж.к. 

„Саранск“, бл.6, вх. А, Б, с разгъната застроена площ 3 072 м²; гр. 

Ботевград, ж.к. „Васил Левски“, бл.44, вх. А, Б, В, с разгъната 

застроена площ 4 251 м²; гр. Ботевград, бул. „България“ N:13, вх. А, 

Б, В и Г, с разгъната застроена площ 6 244 м²; гр. Ботевград, ул. 

„Витоша“ N:2, вх. А, Б, с разгъната застроена площ 2 699 м², 

изпълнено за община Ботевград (от „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД в 

частта на обследването за енергийна ефективност и от 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в частта на обследването 

за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически 

паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ) в периода 06.01.2016 г. - 

27.03.2016 г.; 2. Oбследване на сграда за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 
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ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт, 

съгласно чл. 176а от ЗУТ и обследване за енергийна ефективност и 

издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на 

енергия на сграда, намираща се в гр. София, бул. „Дондуков“ № 1 и 

ул. „Триадица“ № 2 с РЗП= 45 692,40 кв.м, изпълнено за 

Министерски съвет (от „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД в частта на 

обследването за енергийна ефективност и от „МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в частта на обследването за установяване 

на техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 

176а от ЗУТ) в периода 12.08.2016 г. -11.11.2016 г..  

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, че за изпълнението на поръчката разполага 

с екип, включващ и експерт, упражняващ технически контрол по 

част „Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението – „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, е 

декларирал данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката експертен състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

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. 
 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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1.3. 

 

„ГЕОДЕТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 



 

 

14 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00488/19.06.2017 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 19.06.2022 г.); 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за вписването си в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за упражняване дейностите оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор № РК-0505/23.06.2015 г., издадено от началника 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 23.06.2020 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

file:///C:/Users/lravelov/AppData/Roaming/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Изготвяне 

на енергийно обследване, екзекутивно заснемане, техническо 

обследване и технически паспорт съгласно Наредба № 5 от 

28.12.2016г. за техническите паспорти на строежите за обект: 

Концертна зала и зала за репетиции със ЗП и РЗП 2129,40кв.м, 

изпълнено на 26.01.2017г. за община Стара Загора; 2. Изготвяне на 

техническо обследване, технически паспорт, енергийно обследване 

и екзекутивно заснемане на обект: ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 

"КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ", със ЗП и РЗП 4059,01кв.м, 

изпълнено на 01.06. 2016г. за община Стара Загора; 3. Изготвяне на 

обследване за установяване та техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, включително 

актуализиране на представените архитектурни заснемания или 

проекти и изготвяне на технически паспорт на обект: ЦЕНТЪР ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕП  РЗП 1013,70кв.м, изпълнено на 

14.03.2018 г. за община Стара Загора; 4. Изготвяне на техническо 

обследване, технически паспорт и обследване за енергийна 

ефективност на обект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 

със РЗП 5000,21 кв. м, с административен адрес: гр. Стара Загора, 

ул. „Христо Ботев“ № 30, вх. „0“, „А“ и „Б“, изпълнено на 03.12. 

2015 г. за община Стара Загора;  5. Изготвяне на техническо 

обследване, технически паспорт и обследване за енергийна 

ефективност на обект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с 

РЗП 7960,19 кв. м, с административен адрес: гр. Стара Загора, 

бул.„Св. Патриарх Евтимий“ № 48, вх.„0“, „А“, „Б“ и вх. „В“, 

изпълнено на 26.01.2016 г. за община Стара Загора; 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката експертен състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки 
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специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

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. 
 

 

 

 

1.4. 

 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00467/04.07.2016 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 04.07.2021 г.); 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за вписването си в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

file:///C:/Users/lravelov/AppData/Roaming/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за упражняване дейностите оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор № РК-0601/21.04.2016 г., издадено от началника 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 21.04.2021 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Обследване 

на съществуваща СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ 

с местонахождение: УПИ ХІ, кв.3 по плана на „Стопански двор”, с. 

Овчарово, Община Добричка за установяване на техническите й 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5, ал.2 

и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на 

технически паспорт на сградата по чл.176а от ЗУТ, обследване за 

енергийна ефективност и изготвяне на енергиен сертификат 

съгласно Закона за енергийната ефективност - РЗП=3 016,71 м², 

изпълнена на 01.08.2016 г. за „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ 

ЕООД; 2. Извършване обследване за установяване на технически 

характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване 

обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна 

сграда - гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”,бл.9 - РЗП = 5 670 м², 

изпълнено на 18.08.2017 г. за община Плевен; 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката експертен състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

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. 
 

 

 

 

1.5. 

 

ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“ 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и отделните 

съдружници в състава му и копие от документ за създаване на обединение ведно с 

анекс към него, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, 

ал.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 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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по т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и отделните съдружници в състава му 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „АРХОНТ“ ЕООД, че е вписан в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„АРХОНТ“ ЕООД, е попълнил информация за вписването си в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 

от Закона за енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради – „АРХОНТ“ 

ЕООД, на Удостоверение за наличието на регистрация за 

извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради № 00397/09.12.2017 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 09.12.2022 г.). 

file:///C:/Users/lravelov/AppData/Roaming/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ще се 

осъществява от съдружника „АРХОНТ“ ЕООД, като 

отговорностите на другия съдружник „ТЕРМО КОНСУЛТ 

СОФИЯ“ ЕООД не включват действия по осъществяване на 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, 

което обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 

от ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 

единствено и само спрямо съдружника в обединението, който ще 

извършва дейности по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „АРХОНТ“ ЕООД; 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти – „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД, че е вписан в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол 

(ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията – в Част ІV, 

раздел А от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) съдружникът в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти – „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД, е попълнил 

информация за вписването си в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – „ТЕРМО 

КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД, на Удостоверение за упражняване 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор № РК-0232/08.07.2014 г., 

издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 08.07.2019 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното изпълнение 

на дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти ще се осъществява от съдружника „ТЕРМО КОНСУЛТ 

СОФИЯ“ ЕООД, като отговорностите на другия съдружник 

„АРХОНТ“ ЕООД не включват действия по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от 

ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  единствено и само спрямо съдружника в обединението, 

който ще извършва дейностите по обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и съставяне 

на технически паспорти – „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД; 

 Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил през 

последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на обследване/ия за 

енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 

000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за установяване на техническите характеристики и 

съставяне на технически паспорт/и съгласно Закона за устройство 

на територията (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част 

ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) съдружниците в обединението са декларирали 

опит при осъществяване на услуги, идентични и сходни с тези по 

поръчката, свързани с: Изготвяне на обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1 (т.1-5) и ал.2 от ЗУТ, архитектурно заснемане, обследване за 

енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт, на 

обект, находящ се в гр. Ямбол, к-с "Граф Игнатиев" 74, вх. А, Б, В, 

Г, Д, Е с РЗП 11 644,67 кв. м, изпълнено за община Ямбол (от 
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„АРХОНТ“ ЕООД в частта на обследването за енергийна 

ефективност и от „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД в частта на 

обследването за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ) в периода 

11.12.2015 г. - 09.02.2016 г...  

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „ТЕРМО КОНСУЛТ 

СОФИЯ“ ЕООД, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението – „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД, е декларирал 

данни за предвидения екип, който ще използва при изпълнение на 

поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на поръчката експертен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на 

възложителя (за което и от комисията е извършена справка в 

Регистъра на инженерите, упражняващи технически контрол 

(проектанти с ТК) при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

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. 
 

 

 

 

1.6. 

 

„В М Л – КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
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дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00225/26.08.2015 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 26.08.2020 г.); 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за вписването си в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за упражняване дейностите оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор № РК-0433/14.04.2015 г., издадено от началника 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 14.04.2019 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

file:///C:/Users/lravelov/AppData/Roaming/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d


 

 

26 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. 

Архитектурно заснемане, конструктивно обследване, обследване за 

енергийна ефективност, технически паспорт на сградата на СОУ 

„Христо Ботев”, гр. Брусарци, РЗП=3058.87 кв.м, изпълнено в 

периода 29.10.2015 г. - 12.12.2015 г. за община Брусарци; 2. 

Архитектурно заснемане, конструктивно обследване, обследване за 

енергийна ефективност, технически паспорт на жил. сграда блок 

„Локомотив”, ул. „Александър Стамболийски” №17, гр. Левски, 

РЗП=6 785.55 кв.м, изпълнено в периода 08.04.2016 г. – 22.04.2016 

г. за община Левски; 3. Архитектурно заснемане, конструктивно 

обследване, обследване за енергийна ефективност, технически 

паспорт на сграда на ул. „Здравец” №6, гр. Севлиево, РЗП-1 578.92 

кв.м, изпълнено в периода 09.05.2016 г. – 10.06.2016г. за община 

Севлиево; 4. Архитектурно заснемане, конструктивно обследване, 

обследване за енергийна ефективност, технически паспорт на сграда 

на ул. „Стефан Пешев” №103, гр. Севлиево, РЗП-1 107.96 кв.м, 

изпълнено в периода 09.05.2016 г. – 10.06.2016 г. за община 

Севлиево; 5. Архитектурно заснемане, конструктивно обследване, 

обследване за енергийна ефективност, технически паспорт на жил. 

сграда на ул. „Простор” №8, гр. Димитровград, РЗП-6 096.67 кв.м, 

изпълнено в периода 02.02.2016 г. – 01.03.2016 г. за община 

Димитровград; 6. Архитектурно заснемане, конструктивно 

обследване, обследване за енергийна ефективност, технически 

паспорт на жил. сграда на бул. Димитър Благоев № 19, гр. 

Димитровград, РЗП - 11 611.27 кв.м, изпълнено в периода 

02.02.2016 г. – 01.03.2016 г. за община Димитровград; 7. 

Архитектурно заснемане, конструктивно обследване, обследване за 

енергийна ефективност, технически паспорт на жил. сграда на ул. 

„Простор” №13, гр. Димитровград, РЗП-6 147.66 кв.м, изпълнено в 

периода 02.02.2016 г. – 01.03.2016г. за община Димитровград; 8. 

Архитектурно заснемане, конструктивно обследване, обследване за 

енергийна ефективност, технически паспорт на жил. сграда на бул. 

„Христо Ботев” №40, гр. Димитровград, РЗП-7 633.04 кв.м, 

изпълнено в периода 02.02.2016 г. – 01.03.2016 г. Община 

Димитровград; 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за предвидения екип, който ще използва при 
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изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката експертен състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

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. 
 

 

 

 

1.7. 

 

ДЗЗД „ПЕ ЕНД ПЕ КОНТРОЛ” 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и отделните 

съдружници в състава му и копие от документ за създаване на обединение, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, 

ал.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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от 

Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него и отделните съдружници в състава му 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД, че е вписан 

в публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност 

по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД, е попълнил информация за вписването 

си в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с 

което е удостоверил своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради (за което и от комисията е 

извършена справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по 

чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност на интернет 

страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 

– www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД, на Удостоверение за наличието на 

регистрация за извършване на дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради № 

00049/01.12.2016 г., издадено от изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), валидно до 

01.12.2021 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

file:///C:/Users/lravelov/AppData/Roaming/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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съдружниците в обединението, при което цялостното обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ще се 

осъществява от съдружника „ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД, като 

отговорностите на другия съдружник „Пе енд Пе инженеринг“ 

ЕООД не включват действия по осъществяване на обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от 

ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 

единствено и само спрямо съдружника в обединението, който ще 

извършва дейности по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД; 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти – „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД, че е вписан в регистъра 

при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 

от Закона за устройство на територията – в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за 

устройство на територията, и съставяне на технически паспорти – 

„Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД, е попълнил информация за 

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – „Пе енд Пе 

инженеринг“ ЕООД, на Удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0514/22.07.2015 г., 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 22.07.2020 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното изпълнение 

на дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти ще се осъществява от съдружника „Пе енд Пе 

инженеринг“ ЕООД, като отговорностите на другия съдружник 

„ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД не включват действия по обследвания 

за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от 

ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  единствено и само спрямо съдружника в обединението, 

който ще извършва дейностите по обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и съставяне 

на технически паспорти – „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД; 

 Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил през 

последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на обследване/ия за 

енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 

000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за установяване на техническите характеристики и 

съставяне на технически паспорт/и съгласно Закона за устройство 

на територията (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част 

ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) всеки от съдружниците в обединението е 

декларирал опит при осъществяване на услуги, идентични и сходни 

с тези по поръчката, както следва: „ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД – 

Извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на 

сертификат за енергийни характеристики на сградата на 

Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град 

Кърджали по Договор № 13520-03 от 20.09.2016 г., РЗП: 12 417 м2, 

изпълнени в периода 20.09.2016 г. – 30.09.2016 г. за община 

Кърджали; „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД – Извършване на 

техническо обследване и изготвяне на технически на сградата на ДГ 
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„Здравец“ и сградата на бивш Окръжен съвет, гр. Кърджали”, РЗП 

на двете сгради: 8 004,87 м2, изпълнени в периода 04.10.2017 г. – 

05.02.2018 г. за община Кърджали. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „Пе енд Пе 

инженеринг“ ЕООД, че за изпълнението на поръчката разполага с 

екип, включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението – „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД, е декларирал данни 

за предвидения екип, който ще използва при изпълнение на 

поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на поръчката експертен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на 

възложителя (за което и от комисията е извършена справка в 

Регистъра на инженерите, упражняващи технически контрол 

(проектанти с ТК) при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

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. 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

БЛ. 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“. 
  

 

 

 

2.1. 

 

„Марси Консултинг“ ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи 

за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/, представен от участника и предвиденото за изпълнение на поръчката 

трето лице - подизпълнител, на чиито капацитет участникът се позовава - „ТИЙМ 

ЕКСПЕРТС“ ООД с ЕИК: 200858531, 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): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с част от критериите за подбор, закрепени в т.2 

от Раздел III.1.1 и поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.2 и 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: 

o Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за 
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национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 

от Закона за устройство на територията - в Част ІV, раздел А 

от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването 

си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство 

на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по извършване на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти  (за което и от комисията е 

извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, на интернет страницата на 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDw

UgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g

0%3d, при която проверка е установено наличието за 

участника на Удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0092/29.01.2014 г., 

издадено от началника на Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК), валидно до 29.01.2019 г.); 

o Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

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

услуга/и по извършване на обследване/ия за енергийна 

ефективност съгласно Закона за енергийната ефективност 

(или аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 

м2 /осем хиляди квадратни метра/ - чрез позоваване на 

капацитета на трето лице - подизпълнител; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на 

техническите характеристики и съставяне на технически 

паспорт/и съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът (включително и чрез предвиденото от него за 

изпълнението на поръчката трето лице – подизпълнител) е 

декларирал опит при осъществяване на услуги, идентични и 

сходни с тези по поръчката, свързани с: Изготвяне на 

обследване за енергийна ефективност и предписване на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и 

минимални изисквания за енергийна ефективност 

(Обособена позиция 4): - Блок № 83, град Русе, ул. 

Околчица, № 11, с 4549 кв. м РЗП; - Блок „Карлово“, град 

Русе, ул. „Братя Миладинови“ №4, с 3071 кв. м РЗП; - Блок 

„Родина“, град Русе, ул. „Митрополит Григорий“ №6, с 3671 

кв. м РЗП; - Блок „Кирил и Методий“, град Русе, ул. 

„Студентска“ №5, с 6353 кв. м РЗП, изпълнени от 

предвидено от участника за изпълнението на поръчката 

трето лице – подизпълнител в периода 22.12.2015 г. – 

01.04.2016 г. за община Русе; Изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорт (Обособена позиция 4): - 

Блок № 83, град Русе, ул. Околчица, № 11, с 4549 кв. м РЗП; 

- Блок „Карлово“, град Русе, ул. „Братя Миладинови“ №4, с 

3071 кв. м РЗП; - Блок „Родина“, град Русе, ул. „Митрополит 

Григорий“ №6, с 3671 кв. м РЗП; - Блок „Кирил и Методий“, 

град Русе, ул. „Студентска“ №5, с 6353 кв. м РЗП, изпълнени 

в периода 22.12.2015 г. – 23.03.2016 г. за община Русе. 

Забележка: Разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от ЗОП дава 

възможност да се използва капацитета на трето лице, 

включително подизпълнител, за доказване на 

съответствието с критериите, свързани с професионална 

компетентност и опит за изпълнение на поръчката, като 

необходимото условие е това трето лице, включително 

подизпълнител, да участва в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет (в 

посочения смисъл е Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС 

по адм. д. № 13852/2017 г., IV отделение); 

o Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по 

част „Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на 

чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията, а 

именно: да е включен в списък, изготвен и ежегодно 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“- в 

Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически лица или органи за 

контрол на качеството“) от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

експертен състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията 

на възложителя (за което и от комисията е извършена 

справка в Регистъра на инженерите, упражняващи 

технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране - 
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http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

 Не е удостоверил съответствието си с част от критериите за подбор, 

закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1.1 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: 

 Не е доказал, че е вписан в публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност, а за чуждестранно 

лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на 

държавата членка, в която е установен - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът не е попълнил информация за вписването си в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което не е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 

от Закона за енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която справка не се установи вписване на участника в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност). В разпоредбата на чл.65 от Закона за 

обществените поръчки законодателят е установил кои от 

критериите по подбора и при спазване на какви условия и правила 

могат да се използват от участниците при подаване на оферти, 

макар, че са капацитет на трети лица, включително и 

подизпълнители. Това могат да са само критерии по чл.59, ал.1, т.2 

и 3 от Закона за обществените поръчки, свързани с: икономическо и 

финансово състояние; технически способности и професионална 

компетентност. Преценен съобразно тази правна уредба, 

капацитетът на трети лица не е допустим за използване по 

отношение на първата група критерии по чл.59, ал.1, т.1 от Закона 

за обществените поръчки - годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност (в посочения смисъл е 

Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13852/2017 г., 

IV отделение). 

Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се 

удостоверява в Част ІV, раздел А, т.1 от единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва 

информация относно вписването на участника в съответния 

професионален или търговски регистър в държавата членка, в 

която е установен, и се посочва дали съответният документ е на 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или 

служба, издаващ/а документа за регистрация и точно позоваване 

на документа.  

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП обстоятелството се 

доказва с представяне на документ, удостоверяващ, че 

участникът има право да изпълнява възлаганата дейност в 

Република България, включително е извършил съответна 

регистрация (притежава правоспособност) за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – единeн европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП)/декларация или заверено копие от 

валидно удостоверение за наличието на регистрация за извършване 

на дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, отговаряща на вида на сградите, 

предмет на обществената поръчка, както и на категорията им, 

издадено от компетентен орган съгласно съответния национален 

закон, или еквивалентен документ. В хода на процедурата е 

приложима възможността за доказване чрез представяне на 

всякакъв друг вид аналогичен документ. 

 С представения от „ТИЙМ ЕКСПЕРТС“ ООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице – подизпълнител, e удостоверено: 

 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в т.2 на 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 подизпълнителят 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 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за подизпълнителя не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 

подизпълнителят 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Подизпълнителят отговарят на критериите за подбор съобразно вида и 
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дела от поръчката, който ще изпълнява, а именно: 

 Подизпълнителят е вписан в публичния регистър на консултантите 

по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

подизпълнителят е попълнил информация за вписването си в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 

от Закона за енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за подизпълнителя 

на Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00367/27.09.2016г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 27.09.2021 г.); 

 Подизпълнителят е изпълнил е през последните 3 /три/ години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: услуга/и по 

извършване на обследване/ия за енергийна ефективност съгласно 

Закона за енергийната ефективност (или аналогични/еквивалентни 

дейности) с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част 

ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) подизпълнителят е декларирал опит при 

осъществяване на услуги, идентични и сходни с тези по поръчката, 

свързани с: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните 

и минимални изисквания за енергийна ефективност (Обособена 

позиция 4): - Блок № 83, град Русе, ул. Околчица, № 11, с 4549 кв. м 

РЗП; - Блок „Карлово“, град Русе, ул. „Братя Миладинови“ №4, с 

3071 кв. м РЗП; - Блок „Родина“, град Русе, ул. „Митрополит 

Григорий“ №6, с 3671 кв. м РЗП; - Блок „Кирил и Методий“, град 

Русе, ул. „Студентска“ №5, с 6353 кв. м РЗП, изпълнени от 

предвидено от участника за изпълнението на поръчката трето лице 

– подизпълнител в периода 22.12.2015 г. – 01.04.2016 г. за община 

Русе. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

2.2. 

 

„ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 

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

за обществената поръчка и т.1.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към 
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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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00453/ 22.02.2016 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 22.02.2021 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Обследване 

и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна 

ефективност, на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово във връзка с 

ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна 

инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 

професионалните училища в Република България“ на 5 сгради. 

Обект 1: Учебна сграда, с РЗП 3264 м2, сградата е III (трета) 

категория. Обект 2: Общежитие, с РЗП 4330 м2, сградата е IV 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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(четвърта) категория. Обект 3: Спортна сграда, база (Физкултурен 

салон), с РЗП 506м2, сградата е V (пета) категория. Обект 4: Сграда 

за обществено хранене, с РЗП 1230м2, сградата е IV (четвърта) 

категория. Обект 5: Технически работилници, с РЗП 1039,60м2, 

сградата е IV (четвърта) категория. Стойността на услугата е 

15563,33лв без ДДС, изпълнени в периода 10.05.2016г до 

30.05.2016г. за ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово; 2. Съставяне 

на технически паспорти и на сертификати за енергийни 

характеристики на съществуващи сгради, стопанисвани от НСА 

“Васил Левски“, както следва: Административно-преподавателска 

сграда – Ректорат с РЗП 14498м2, строежът е ІII та категория; 

Комплекс Закрити спортни съоръжения (ЗСС) с РЗП 22125м2, 

строежът е ІII та категория; Хранителен блок – Стол №1 с РЗП 

2940м2, строежът е ІII та категория, изпълнени в периода 16.03.2016 

г. - 16.05.2016 г. за Национална спортна академия „Васил Левски“; 

3. Изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийна 

ефективност на сгради, собственост на ТП на НОИ – Добрич по 

обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Извършване на 

обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 

5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите на 

административните сгради собственост на ТП на НОИ – Добрич: гр. 

Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4; с РЗП 1964,00 кв. м., гр. Добрич, ул. 

„Даме Груев“ № 6; с РЗП 370,09 кв. м., гр. Балчик, ул. „Христо 

Смирненски“ № 1 с РЗП 224,74 кв. м, изпълнени в периода 

11.10.2016. г.-11.01.2017 г. за НОИ Добрич; 4. Изготвяне на 

обследвания за установяване техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, 

архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически 

паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност по 

ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни 

сгради“, ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ РЗП 1510 кв. м., изпълнени в 

периода 06.03.2017г. - 06.04.2017г. за община Ловеч; 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ: експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“; проектанти от следните специалности – 

проектант по част „Архитектурна“, проектант по част 

„Водоснабдяване и канализация”, проектант по част „Електрическа“ 

и проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация”, 

всеки от които в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да има пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ с оглед 

оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1 и 

3 от Закона за устройство на територията - в Част ІV, раздел В, т.6 

(поле „Технически лица или органи за контрол на качеството“) от 
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Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за предвидения екип, който ще 

използва при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката експертен 

състав и е представил подробна информация за притежавана от 

всеки специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията са извършени справки в: Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; Регистъра 

на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/; 

и Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност 

(проектанти с ППП) при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf. 

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. 
 

 

 

 

2.3. 

 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 от ЗОП; 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00039/29.10.2016 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 29.10.2021 г.); 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А от Единния европейски документ 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за вписването си в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за упражняване дейностите оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор № РК-0126/26.03.2014 г., издадено от началника 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 26.03.2019 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Обследване 

за установяване на технически характеристики, свързани с 

изискванията на чл.169, ал.1,т1-5 и ал.2 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорт и Обследване на енергийна ефективност на 

многофамилна жил. Сграда - гр. Пловдив, район Тракия, бл.287 РЗП 

3938 м2. - Обследване: архитектурно, конструктивно и технически 

паспорт, енергийно обследване и енергиен сертификат, доклад за 

резултатите от обследването, изпълнени в периода 08.2016 г. - 

10.2016г. за община Пловдив; 2. Обследване за установяване на 

технически характеристики, свързани с изискванията на чл.169, 

ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт и 

Обследване на енергийна ефективност на обект - гр. Ямбол, к-с „Гр. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Игнатиев”78, РЗП 6320 м2 - Обследване: архитектурно, 

конструктивно и технически паспорт, енергийно обследване и 

енергиен сертификат, доклад за резултатите от обследването, 

изпълнени в периода 12.2015 г. - 03.2016 г. за община Ямбол; 3. 

Обследване за установяване на технически характеристики, 

свързани с изискванията на чл.169, ал.1,т.1-5 и ал.2 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорт и Обследване на енергийна 

ефективност на многофамилна жил. сграда гр. Пловдив, ул. ”Гонда 

вода” 18, 20, 22, 24, р-н Северен, РЗП 2493,68м2, Обследване: - 

архитектурно, конструктивно и технически паспорт, енергийно 

обследване и енергиен сертификат, доклад за резултатите от 

обследването, изпълнени в периода 12.2015г.-03.2016г. за община 

Пловдив; 4. Обследване за установяване на технически 

характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1,т1-5 и ал.2 

от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт и Обследване на 

енергийна ефективност на обект - гр. Ямбол, к-с.”Гр.Игнатиев” 82, 

РЗП 6206м2, Обследване: архитектурно, конструктивно и 

технически паспорт, енергийно обследване и енергиен сертификат, 

доклад за резултатите от обследването, изпълнени в периода 

12.2015 г. - 03.2016г. за община Ямбол; 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката експертен състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

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. 
 

 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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2.4. 

 

ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ“ 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и отделните 

съдружници в състава му и копие от документ за създаване на обединение ведно с 

анекс към него, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, 

ал.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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и отделните съдружници в състава му 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 
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дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ХИЙТ КОНСУЛТ“ ООД, че е вписан в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„ХИЙТ КОНСУЛТ“ ООД, е попълнил информация за вписването си 

в публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност 

по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 

от Закона за енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради – „ХИЙТ 

КОНСУЛТ“ ООД, на Удостоверение за наличието на регистрация за 

извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради № 00436/29.10.2015 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 29.10.2020 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ще се 

осъществява от съдружника „ХИЙТ КОНСУЛТ“ ООД, като 

отговорностите на другия съдружник „ИКАР КОНСУЛТ“ АД не 

включват действия по осъществяване на обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, което обстоятелство 

при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП определя 

приложимост на изискванията за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради единствено и 

само спрямо съдружника в обединението, който ще извършва 

дейности по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ХИЙТ КОНСУЛТ“ ООД; 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти – „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, че е вписан в регистъра при 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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Закона за устройство на територията – в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за 

устройство на територията, и съставяне на технически паспорти – 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД, е попълнил информация за вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол 

(ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по извършване на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти  (за което и от 

комисията е извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, на интернет страницата на Дирекцията 

за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – „ИКАР 

КОНСУЛТ“ АД, на Удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0649/01.09.2016 г., 

издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 01.09.2021 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното изпълнение 

на дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти ще се осъществява от съдружника „ИКАР КОНСУЛТ“ 

АД, като отговорностите на другия съдружник „ХИЙТ 

КОНСУЛТ“ ООД не включват действия по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от 

ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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паспорти  единствено и само спрямо съдружника в обединението, 

който ще извършва дейностите по обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и съставяне 

на технически паспорти – „ИКАР КОНСУЛТ“ АД; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „ИКАР КОНСУЛТ“ 

АД, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението – „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, е 

декларирал опит при осъществяване на услуги, идентични и сходни 

с тези по поръчката, свързани с: 1. Извършване на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорт, както и извършване на обследване за 

енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в 

съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 

ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с 

изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни 

жилищни сгради на територията на Община Бургас по обособена 

позиция: V ОП – Пети район: ж.к. „Меден рудник“ зона А, зона Г, 

кв. „Победа“, Обект: блок 409, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас – 

17189,80 кв.м. РЗП, изпълнена в периода  09.11.2015 г. - 18.12.2015 

г. за община Бургас; 2. Извършване на обследвания за установяване 

на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 

ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както 

и извършване на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните 

и минимални изисквания за енергийна ефективност и 

сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни 

жилищни сгради на територията на Община Бургас по обособена 

позиция: V ОП – Пети район: ж.к. „Меден рудник“, зона А, зона Г , 

кв. „Победа“, Обект: блок 418, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас – 

10726 кв.м. РЗП, изпълнена в периода 02.02.2016 г. - 11.03.2016 г. за 

община Бургас и др.. 
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Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „ИКАР КОНСУЛТ“ 

АД, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, включващ и 

експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на изискванията на чл.142, ал.10 от Закона за 

устройство на територията, а именно: да е включен в списък, 

изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен 

вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически лица или 

органи за контрол на качеството“) от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в обединението – 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД, е декларирал данни за предвидения екип, 

който ще използва при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на 

поръчката експертен състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и професионална 

квалификация в съответствие с изискванията на възложителя (за 

което и от комисията е извършена справка в Регистъра на 

инженерите, упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) 

при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

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. 
 

 

 

 

2.5. 

 

„ЕФЕКТ 1” ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/ и заверени копия от удостоверение за добро 

изпълнение, издадено от община Самоков, и удостоверение за вписване в публичен 

регистър, издадено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

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

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 

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

за обществената поръчка и т.1.1 и 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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
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https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00338/22.06.2017 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 22.06.2022 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Изготвяне 

на обследване за енергийна ефективност на многофамилна 

жилищна сграда – кв. „Самоково”, блок № 23, в гр. Самоков; 

Изпълнени дейности: Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. 

Обектът представлява 6 /6,7,7 и 8/ - етажна жилищна сграда с 5 

входа, изпълнена по метода ЕПЖС, въведена в експлоатация през 

1983 г., състояща се от 109 броя самостоятелни обекти, oбща 

разгъната застроена площ, за която е извършено обследване и 

сертифициране - 10 453 кв. м. /вкл. таван/, изпълнена в периода 

25.01.2016 г. - 19.02.2016г. за община Самоков; 2. Извършване на 

обследване за установяване на техническите характеристики и 

съставяне на технически паспорт съгласно Закона за устройство на 

територията на хотелски комплекс Хелиос Бийч, гр. Обзор, с обща 

разгъната застроена площ на обследваната и паспортизирана сграда 

11 024 м2, изпълнена в периода 18.04.2016 г. - 18.05.2016 г. за 

„ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД; 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ: експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“; проектанти от следните специалности – 

проектант по част „Архитектурна“, проектант по част 

„Водоснабдяване и канализация”, проектант по част „Електрическа“ 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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и проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация”, 

всеки от които в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да има пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ с оглед 

оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1 и 

3 от Закона за устройство на територията - в Част ІV, раздел В, т.6 

(поле „Технически лица или органи за контрол на качеството“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за предвидения екип, който ще 

използва при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката експертен 

състав и е представил подробна информация за притежавана от 

всеки специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията са извършени справки в: Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; Регистъра 

на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/; 

и Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност 

(проектанти с ППП) при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf. 

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. 
 

 

 

 

2.6. 

 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи /на хартиен 

носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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): 

 Е удостоверил: 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка (с изключение на изискването по чл.55, ал.1, 

т.5 от ЗОП) и т.1 и 2.1-2.4 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 са налице обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, и чл.55, 

ал.1, т.1-4 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 от 

Раздел III.1.1 и поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1 и 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: 

o Доказал е, че е вписан в публичния регистър на 

консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от 

Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност 

на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна 

ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради (за което 

и от комисията е извършена справка в регистъра на  
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вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която проверка е установено 

наличието за участника на Удостоверение за наличието на 

регистрация за извършване на дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради № 

00375/27.02.2017 г., издадено от изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), 

валидно до 27.02.2022 г.); 

o Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

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

услуга/и по извършване на обследване/ия за енергийна 

ефективност съгласно Закона за енергийната ефективност 

(или аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 

м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на 

техническите характеристики и съставяне на технически 

паспорт/и съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. 

Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 и ал.2 от ЗУТ, съставяне 

на технически паспорт и изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и 

минимални изисквания за енергийна ефективност съгласно 

ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-

1594 от 2013г. на сгради, находящи се на територията на 

УПИ I –Техникум, кв.26, гр.Долна баня, община Долна баня, 

област Софийска; Общо РЗП на обследваните сгради - 4 370 

кв.м, изпълнени в периода 01.02.2016 г. - 15.03.2016 г. за 

община Долна Баня; 2. Изготвяне на необходимата първична 

документация за нуждите на „Национална Музикална 

Академия – Панчо Владигеров” по програма Региони в 

растеж 2014-2020 по процедура BG16RFOP0 01-3.003 

„ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ” за сграда на „Инструментален факултет”, на 

„Национална Музикална Академия – Панчо Владигеров”, 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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ул.Академик Людмил Стоянов №6 гр. София, с дейности по 

договора, включващи: Изготвяне на доклад от обследване за 

Енергийна ефективност, Изготвяне на резюме от 

обследването за Енергийна ефективност, Издаване на 

Сертификат за енергийни характеристики на сгради в 

експлоатация, Изготвяне на технически паспорт по чл.176а 

от ЗУТ, Изготвяне на доклад за резултатите от обследването 

за установяването на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, РЗП 

на обследваната сграда - 4413,00 кв.м, изпълнени в периода 

12.07.2016 г. - 03.08.2016 г. за Национална музикална 

академия /НМА/ „Проф. Панчо Владигеров”; 

o Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ: експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на 

чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията, а 

именно: да е включен в списък, изготвен и ежегодно 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“; 

проектанти от следните специалности – проектант по част 

„Архитектурна“, проектант по част „Водоснабдяване и 

канализация”, проектант по част „Електрическа“ и проектант 

по част „Отопление, вентилация и климатизация”, всеки от 

които в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да има пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ с 

оглед оценка на останалите характеристики на строежите по 

чл.169, ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията - в 

Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически лица или органи за 

контрол на качеството“) от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

експертен състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията 

на възложителя (за което и от комисията са извършени 

справки в: Регистъра на инженерите, упражняващи 

технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на архитектите в България - 

https://kab.bg/registr/arhitekti/; и Регистъра на инженерите с 

пълна проектантска правоспособност (проектанти с ППП) 

при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf). 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка (по отношение на изискването по чл.55, ал.1, 

т.5 от ЗОП) и т.2.5 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.  

В Част III, Раздел В от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е отговорил отрицателно 

на въпроса: - Може ли икономическият оператор да потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията, необходима за проверката за липса на основания за 

изключване или за изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, 

изисквани от възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на 

вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може да му даде 

неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща 

информация, която може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, подбора или 

възлагането? 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т. 2.5 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, възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: който е 

опитал е да повлияе на вземането на решение от страна на 

възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, 

включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или да получи информация, която може да му даде 

неоснователно предимство в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, като възложителят изрично е указал начина на 

попълване в Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) на информацията относно липсата или наличието на 

посочените обстоятелства. При преглед на представения Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията 

установи, че в указания раздел участникът е отговорил отрицателно 

на горецитирания въпрос, като по този начин за него не е 

установено съответствието с изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка (по отношение на изискването по чл.55, ал.1, 

т.5 от ЗОП) и 2.5 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, а именно не е 
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установено дали за него е налице някое от следните: е опитал е да 

повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, 

свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително 

чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или 

да получи информация, която може да му даде неоснователно 

предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

2.7. 

 

 „СТРОЙ КОРЕКТ“ ДЗЗД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи /на хартиен 

носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и отделните 

съдружници в състава му и копие от документ за създаване на обединение ведно с 

анекс към него, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и 

чл.55, ал.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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за 
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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 и отделните съдружници в състава му 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 и 

по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел 

III.1.1 и т.1, буква „б“ и 2 на поле „Изисквано минимално/ни 

ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1, 3.1, буква „б“ и 3.2 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: 

o Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – 

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД, че е вписан в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона 

за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД, е 

попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради (за което 

и от комисията е извършена справка в регистъра на  

вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която проверка е установено 

наличието за съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД, на Удостоверение за 

наличието на регистрация за извършване на дейностите по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради № 00379/ 29.03.2017 г., издадено от изпълнителния 

директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

(АУЕР), валидно до 29.03.2022 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за 

създаване на обединението се предвижда разпределение на 

дейностите между съдружниците в обединението, при 

което цялостното обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради ще се осъществява от 

съдружника „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД, като 

отговорностите на другия съдружник 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД не включват 

действия по осъществяване на обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 

от ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради единствено и само спрямо 

съдружника в обединението, който ще извършва дейности 

по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради – „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД; 

o Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти – 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, че е вписан в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство 

на територията – в Част ІV, раздел А от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-

3 от Закона за устройство на територията, и съставяне на 

технически паспорти – „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ 

ЕООД, е попълнил информация за вписването си в регистъра 

при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с 

което е удостоверил своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по извършване на 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-

3 от Закона за устройство на територията, и съставяне на 

технически паспорти  (за което и от комисията е извършена 
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справка в Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство 

на територията, на интернет страницата на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDw

UgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g

0%3d, при която проверка е установено наличието за 

съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-

3 от Закона за устройство на територията, и съставяне на 

технически паспорти – „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ 

ЕООД, на Удостоверение за упражняване дейностите оценка 

на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0119/19.03.2014 г., 

издадено от началника на Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК), валидно до 19.03.2019 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за 

създаване на обединението се предвижда разпределение на 

дейностите между съдружниците в обединението, при 

което цялостното изпълнение на дейностите по 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 

т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти ще се осъществява от 

съдружника „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, като 

отговорностите на другия съдружник 

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД не включват действия по 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 

т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти, което обстоятелство 

при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по извършване на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти  

единствено и само спрямо съдружника в обединението, 

който ще извършва дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство 

на територията, и съставяне на технически паспорти – 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД; 

o Доказал е чрез съдружника в обединението – 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, че е изпълнил 

през последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата услуга/и по извършване на обследване/ия за 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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установяване на техническите характеристики и съставяне на 

технически паспорт/и съгласно Закона за устройство на 

територията (или аналогични / еквивалентни дейности) с 

обща разгъната застроена площ на обследваната/ите и 

паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди 

квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) съдружникът в обединението – 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, е удостоверил 

опит при осъществяване на услуги по изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-

5 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт на 24 

сгради в гр. Благоевград етап II (вкл. арх. заснемания) МЖС 

общо с РЗП 160 992,59м, изпълнено в периода 27.08.2015 г. - 

16.11.2015 г. за община Благоевград. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е 

доказано от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него; 

o Доказал е чрез съдружника в обединението – 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, че за 

изпълнението на поръчката разполага с екип, включващ и 

експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на 

чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията, а 

именно: да е включен в списък, изготвен и ежегодно 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“- в 

Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически лица или органи за 

контрол на качеството“) от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в обединението 

– „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, е декларирал 

данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

експертен състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията 

на възложителя (за което и от комисията е извършена 

справка в Регистъра на инженерите, упражняващи 

технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е 

доказано от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него. 

 Не е удостоверил: 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1, буква 

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

обявлението за обществената поръчка и т.3.1, буква „а“ 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: не е доказал, че е изпълнил през последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ - в Част ІV, 

раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): единият от съдружниците в обединението - 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, не е декларирал опит по 

изпълнение на услуга/и по извършване на обследване/ия за 

енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности); а другият 

съдружник в обединението - „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД, е 

декларирал опит по изпълнението на услуги за община Благоевград 

във връзка с реализацията на национална програма за Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – етап II”, по обособени позиции: Обособена 

позиция 2: “Обследвания за енергийна ефективност на сгради, 

съгласно приложение № 1“, Общо 24 бр. многофамилни жилищни 

сгради, обследване за ЕЕ на МЖС общо с РЗП 160 992,59м2, които 

услуги обаче видно от представената информация не са изпълнени 

през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, 

доколкото изрично е посочено, че приемо-предавателният протокол 

за изпълнението им е от 14.10.2015 г.. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

2.8. 

 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-ЕНЕРГОЕФЕКТ” 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 
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хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и отделните 

съдружници в състава му и копие от документ за създаване на обединение ведно с 

анекс към него, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, 

ал.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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и отделните съдружници в състава му 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ЕНЕРГОЕФЕКТ“ ООД, че е вписан в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния 
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европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„ЕНЕРГОЕФЕКТ“ ООД, е попълнил информация за вписването си в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 

от Закона за енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„ЕНЕРГОЕФЕКТ“ ООД, на Удостоверение за наличието на 

регистрация за извършване на дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради № 

00003/24.07.2016 г., издадено от изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), валидно до 

24.07.2021 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ще се 

осъществява от съдружника „ЕНЕРГОЕФЕКТ“ ООД, като 

отговорностите на другия съдружник „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД не включват действия по осъществяване на обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от 

ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 

единствено и само спрямо съдружника в обединението, който ще 

извършва дейности по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – „ЕНЕРГОЕФЕКТ“ ООД; 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти – „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, че е вписан в регистъра 

при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 

от Закона за устройство на територията – в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружникът в обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1


 

 

65 

устройство на територията, и съставяне на технически паспорти – 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, е попълнил информация за 

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за съдружника в 

обединението, който ще осъществява дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор № РК-0456/04.05.2015 г., 

издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 04.05.2020 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на 

обединението се предвижда разпределение на дейностите между 

съдружниците в обединението, при което цялостното изпълнение 

на дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти ще се осъществява от съдружника 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като отговорностите на другия 

съдружник „ЕНЕРГОЕФЕКТ“ ООД не включват действия по 

обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за 

устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти, което обстоятелство при спазване на разпоредбата на 

чл.59, ал.6 от ЗОП определя приложимост на изискванията за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по извършване на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и съставяне 

на технически паспорти  единствено и само спрямо съдружника в 

обединението, който ще извършва дейностите по обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; 

 Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил през 

последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на обследване/ия за 

енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 

000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за установяване на техническите характеристики и 

съставяне на технически паспорт/и съгласно Закона за устройство 

на територията (или аналогични / еквивалентни дейности) с обща 

разгъната застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част 

ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) всеки от съдружниците в обединението е 

декларирал опит при осъществяване на услуги, идентични и сходни 

с тези по поръчката, както следва: „ЕНЕРГОЕФЕКТ“ ООД – 

Извършване на обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на многофамилни жилищни сгради по Договор № 

18/15.01.2016“ - 12 броя многофамилни жилищни сгради: гр. 

Харманли, ж.к. „Тракия” бл. № 7, РЗП -3718,68 кв.м; гр. Харманли, 

ж.к. „Тракия” бл. № 8, вх. А, вх. Б, РЗП -3726,81 кв.м; гр. Харманли, 

ж.к. „Тракия” бл .№ 18, РЗП -1782,93 кв.м; „Букет гр. Харманли, 

ж.к. Тракия бл. 11 и бл. 13, РЗП 5409,88 кв.м; гр. Харманли, бл. №  

16-1, бул. ”България” № 55, РЗП 3818,85 кв.м; гр. Харманли, бл. 5, 

бул. ”България” №21, РЗП 6862,00 кв.м; гр. Харманли, бл. № 48 и 

50, бул. ”България, РЗП 5078,76 кв.м; гр. Харманли, бл. 16-3,  бул. 

”България” № 51, РЗП 2081,69 кв.м; гр. Харманли, бл. № 16-2, бул. 

”България” № 53, РЗП 3852,21 кв.м; гр. Харманли № 16-1, бул. 

”България” № 51, РЗП 1488,85 кв.м; гр. Харманли, ул. Сакар 

планина № 9, РЗП 3432,96 кв.м; гр. Харманли № 16-2, бул. 

”България” № 51, РЗП 1976,58 кв.м; ОБЩО РЗП 43 130,20 кв.м, 

изпълнени в периода 15.01.2016 г. - 30.04.2016 г. за община 

Харманли; „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – Извършване на 

обследване за техническите характеристики и изготвяне на 

технически паспорт на сградата на Професионална гимназия по 

селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № 

BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия 

по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен 

образователен център за младите хора”, по Оперативна програма 

«Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, РЗП на 

комплекса от сгради: 12 417 кв.м, изпълнени в периода 12.06.2017 г. 

– 14.08.2017 г. за община Кърджали. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ 
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ЕООД, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението – „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, е декларирал данни 

за предвидения екип, който ще използва при изпълнение на 

поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на поръчката експертен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на 

възложителя (за което и от комисията е извършена справка в 

Регистъра на инженерите, упражняващи технически контрол 

(проектанти с ТК) при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

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. 
 

 

 

 

2.9. 

 

ДЗЗД „Смолян – Ес Ес Пи” 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи 

за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/, представен от обединението и отделните съдружници в състава му и 

копие от документ за създаване на обединение, като поради неприложимостта им не 

са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

 E удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и 

чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 от 

Раздел III.1.1 и поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1 и 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: 

o Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – „СИНЕРДЖИ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, че е вписан в публичния регистър на 

консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от 

Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност 

на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна 

ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради – „СИНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, е попълнил 

информация за вписването си в публичния регистър на 

консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от 

Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил 

своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради (за което и от 

комисията е извършена справка в регистъра на  вписаните 

фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която проверка е установено 

наличието за съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – „СИНЕРДЖИ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на Удостоверение за наличието на 

регистрация за извършване на дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради № 

00483/12.04.2017 г., издадено от изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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валидно до 12.04.2022 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за 

създаване на обединението се предвижда разпределение на 

дейностите между съдружниците в обединението, при 

което цялостното обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради ще се осъществява от 

съдружника „СИНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като 

отговорностите на другия съдружник „ЕС ЕС ПИ 

ПРОДЖЕКТ“ ЕООД не включват действия по 

осъществяване на обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, което обстоятелство при 

спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП определя 

приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради единствено и само спрямо 

съдружника в обединението, който ще извършва дейности 

по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради – „СИНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 

o Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил 

през последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни 

дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди 

квадратни метра/; б) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и 

съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) всеки 

от съдружниците в обединението е декларирал опит при 

осъществяване на услуги, идентични и сходни с тези по 

поръчката, както следва: „СИНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

– 1. Oбследване за енергийна ефективност на Втора 

английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" с РЗП 7153 

m2 – 2017г., изпълнено в периода 13.10.2017 г. - 08.11.2017 г. 

за Община Триадица; 2. Oбследване за енергийна 

ефективност на Учебно-спортна водна база - гр. Несебър с 

РЗП 5953 m2 – 2017г., изпълнено в периода 03.08.2017 г. - 

05.09.2017 г. за Национална спортна академия „Васил 

Левски“; „ЕС ЕС ПИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД – Обследване за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, 
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състави технически паспорти и извърши обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ, 

включително и предлагане на ЕСМ за следната 

многофамилна жилищна сграда: гр. Бургас, ж.к. „Меден 

Рудник” блок № 101 с РЗП 9053,00 кв.м, изпълнени в 

периода юли 2015 г. – май 2016 г.. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е 

доказано от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него; 

o Доказал е чрез съдружника в обединението – „ЕС ЕС ПИ 

ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, че за изпълнението на поръчката 

разполага с екип, включващ: експерт, упражняващ 

технически контрол по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на изискванията на чл.142, ал.10 от Закона за 

устройство на територията, а именно: да е включен в списък, 

изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране, който се 

обнародва в „Държавен вестник“; проектанти от следните 

специалности – проектант по част „Архитектурна“, 

проектант по част „Водоснабдяване и канализация”, 

проектант по част „Електрическа“ и проектант по част 

„Отопление, вентилация и климатизация”, всеки от които в 

областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да има пълна проектантска правоспособност 

по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ с оглед оценка на 

останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1 и 3 

от Закона за устройство на територията – в Част ІV, раздел В, 

т.6 (поле „Технически лица или органи за контрол на 

качеството“) от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в обединението 

– „ЕС ЕС ПИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, е декларирал данни за 

предвидения екип, който ще използва при изпълнение на 

поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения 

за изпълнение на поръчката експертен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист 

образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията са извършени справки в: Регистъра на 

инженерите, упражняващи технически контрол (проектанти 

с ТК) при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на архитектите в България - 

https://kab.bg/registr/arhitekti/; и Регистъра на инженерите с 

пълна проектантска правоспособност (проектанти с ППП) 

при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/


 

 

71 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е 

доказано от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него. 

 Не е удостоверил: 

 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.8 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 

- в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът и отделните съдружници 

в състава му не са дали еднозначен положителен или отрицателен 

отговор на въпроса дали се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка (от 

направения отговор на посочения въпрос „[Х] [] Да [] Не“ не става 

ясно дали се прилагат посочените специфични национални 

основания за изключване), но след това участникът и отделните 

съдружници в състава му са декларирали липсата на приложимост 

на част от основанията за отстраняване, предвидени в националното 

законодателство (липсват обаче волеизявления от участника и 

отделните съдружници в състава му относно наличието или 

отсъствието на обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /ЗПКОНПИ/), които обстоятелства се 

визуализират, както следва: 

Специфични 

национални основания 

за изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се 

специфичните 

национални 

основания за 

изключване, които са 

посочени в съответното 

обявление или в 

документацията за 

обществената поръчка? 

Ако документацията, 

изисквана в 

съответното обявление 

или в документацията 

за поръчката са 

достъпни по 

електронен път, моля, 

посочете: 

[Х] [] Да [] Не 

Представляваното от мен дружество не е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим съгласно разпоредбата 

на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици. 

Не съм лице, което е осъдено за извършване на 

престъпления по чл.194-208,213а-217, 219-252 и 254а-

260 от Наказателния кодекс. 

Не са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 

107, а именно: Неспазване на правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения 

и/или разпоредби на международното екологично, 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 към ЗОП. 

Не съм свързано лице (съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП 

във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП) с друг 

самостоятелен участник в настоящата процедура. 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Въз основа на изложеното за комисията не е видно дали за 

участника и отделните съдружници в състава му се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, включващи 

наличието на обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. 

Забележка: Липсата на обстоятелства, свързани с националните 

основания за отстраняване, се декларира в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в полето „Прилагат ли 

се специфичните национални основания за изключване“, като 

отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства, а при отговор 

„да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, 

както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

2.10. 

 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи /на хартиен 

носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от участника и предвиденото за 

изпълнение на поръчката трето лице - подизпълнител, на чиито капацитет участникът 

се позовава - „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК: 200208334, 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): 

 Е удостоверил: 
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 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с част от критериите за подбор, закрепени в т.2 

от Раздел III.1.1 и т.1 от поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от 

раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.2 и 3.1 

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: 

o Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 

от Закона за устройство на територията - в Част ІV, раздел А 

от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването 

си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство 

на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по извършване на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 
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съставяне на технически паспорти  (за което и от комисията е 

извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, на интернет страницата на 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDw

UgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g

0%3d, при която проверка е установено наличието за 

участника на Удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0553/18.12.2015 г., 

издадено от началника на Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК), валидно до 18.12.2020 г.); 

o Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

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

услуга/и по извършване на обследване/ия за енергийна 

ефективност съгласно Закона за енергийната ефективност 

(или аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 

м2 /осем хиляди квадратни метра/ - чрез позоваване на 

капацитета на трето лице - подизпълнител; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на 

техническите характеристики и съставяне на технически 

паспорт/и съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът (включително и чрез предвиденото от него за 

изпълнението на поръчката трето лице – подизпълнител) е 

декларирал опит при осъществяване на услуги, идентични и 

сходни с тези по поръчката, свързани с: Обследване и 

сертифициране на сгради в експлоатация: Административна 

сграда на ОДМВР - Варна, ул. "Цар Калоян" №2; РЗП: 

8359,65 м2, изпълнени от предвидено от участника за 

изпълнението на поръчката трето лице – подизпълнител, в 

периода 19.05.2017 г. - 05.06.2017г . за ОД на МВР - гр. 

Варна; Изготвяне на обследване за установяване 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1 - т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорти по отношение на многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр. Смолян - ОП № 2 – 

три сгради (Забел.: по договора е извършено обследване на 2 

бр. сгради с обща РЗП 9 929 кв.м), изпълнени в периода 

29.12.2015 г.- 09.03.2016г. за община Смолян. 

Забележка: Разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от ЗОП дава 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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възможност да се използва капацитета на трето лице, 

включително подизпълнител, за доказване на 

съответствието с критериите, свързани с професионална 

компетентност и опит за изпълнение на поръчката, като 

необходимото условие е това трето лице, включително 

подизпълнител, да участва в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет (в 

посочения смисъл е Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС 

по адм. д. № 13852/2017 г., IV отделение); 

 Не е удостоверил съответствието си с част от критериите за подбор, 

закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 и т.2, буква „а“ от Раздел III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1.1 и т.3.2, буква „а“ 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: 

 Не е доказал, че е вписан в публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност, а за чуждестранно 

лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на 

държавата членка, в която е установен - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът не е попълнил информация за вписването си в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което не е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 

от Закона за енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която справка не се установи вписване на участника в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили 

компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност). В разпоредбата на чл.65 от Закона за 

обществените поръчки законодателят е установил кои от 

критериите по подбора и при спазване на какви условия и правила 

могат да се използват от участниците при подаване на оферти, 

макар, че са капацитет на трети лица, включително и 

подизпълнители. Това могат да са само критерии по чл.59, ал.1, т.2 

и 3 от Закона за обществените поръчки, свързани с: икономическо и 

финансово състояние; технически способности и професионална 

компетентност. Преценен съобразно тази правна уредба, 

капацитетът на трети лица не е допустим за използване по 

отношение на първата група критерии по чл.59, ал.1, т.1 от Закона 

за обществените поръчки - годността (правоспособността) за 

http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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упражняване на професионална дейност (в посочения смисъл е 

Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13852/2017 г., 

IV отделение). 

Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се 

удостоверява в Част ІV, раздел А, т.1 от единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва 

информация относно вписването на участника в съответния 

професионален или търговски регистър в държавата членка, в 

която е установен, и се посочва дали съответният документ е на 

разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или 

служба, издаващ/а документа за регистрация и точно позоваване 

на документа.  

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП обстоятелството се 

доказва с представяне на документ, удостоверяващ, че 

участникът има право да изпълнява възлаганата дейност в 

Република България, включително е извършил съответна 

регистрация (притежава правоспособност) за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради – единeн европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП)/декларация или заверено копие от 

валидно удостоверение за наличието на регистрация за извършване 

на дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, отговаряща на вида на сградите, 

предмет на обществената поръчка, както и на категорията им, 

издадено от компетентен орган съгласно съответния национален 

закон, или еквивалентен документ. В хода на процедурата е 

приложима възможността за доказване чрез представяне на 

всякакъв друг вид аналогичен документ. 

 Не е доказал, че за изпълнението на поръчката разполага с експерт, 

упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на изискванията на чл.142, ал.10 от Закона за устройство 

на територията, а именно: да е включен в списък, изготвен и 

ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен 

вестник“, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от 

компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство - в Част ІV, раздел В, т.6 (поле 

„Технически лица или органи за контрол на качеството“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за предвидения екип, който ще 

използва при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката експертен 

състав и е представил подробна информация за притежавана от 

всеки специалист образователна и професионална квалификация, но 

за предвидения за изпълнението на поръчката експерт, упражняващ 

технически контрол по част „Конструктивна“ – инж. Стефан 

Манолов Терзийски, не са попълнени данни за включването му 

списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в 
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„Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър, 

поддържан от компетентен орган в държава - членка на 

Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, а при извършена от 

комисията справка в Регистъра на инженерите, упражняващи 

технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf, също не се 

установи вписването на предвидения експерт в посочения регистър;  

 С представения от „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице – подизпълнител, e удостоверено: 

 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в т.2 на 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 подизпълнителят 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 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за подизпълнителя не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 

подизпълнителят 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Подизпълнителят отговарят на критериите за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълнява, а именно: 

 Подизпълнителят е вписан в публичния регистър на консултантите 

по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

подизпълнителят е попълнил информация за вписването си в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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професионална дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 

от Закона за енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за подизпълнителя 

на Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00395/28.11.2017 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 28.11.2022 г.); 

 Подизпълнителят е изпълнил е през последните 3 /три/ години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: услуга/и по 

извършване на обследване/ия за енергийна ефективност съгласно 

Закона за енергийната ефективност (или аналогични/еквивалентни 

дейности) с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част 

ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) подизпълнителят е декларирал опит при 

осъществяване на услуги, идентични и сходни с тези по поръчката, 

свързани с: Обследване и сертифициране на сгради в експлоатация: 

Административна сграда на ОДМВР - Варна, ул. "Цар Калоян" №2; 

РЗП: 8359,65 м2, изпълнени в периода 19.05.2017 г. - 05.06.2017г . 

за ОД на МВР - гр. Варна. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 

31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, 

БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК 

„СТРОИТЕЛ-3“. 
 

 

 

 

3.1. 

 

ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

../../../Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и отделните 

съдружници в състава му и копие от документ за създаване на обединение ведно с 

анекс към него, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

 E удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 и отделните съдружници в състава му не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и 

чл.55, ал.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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 и отделните съдружници в състава му 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 и 

по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел 

III.1.1 и т.1 от поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 3.1 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: 
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o Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – „КОПИЛИНК“ 

ЕООД, че е вписан в публичния регистър на консултантите 

по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност, придобили компетентност на ниво 1 

съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност 

- в Част ІV, раздел А от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в обединението, 

който ще осъществява дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„КОПИЛИНК“ ЕООД, е попълнил информация за 

вписването си в публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е 

извършена справка в регистъра на  вписаните фирми в 

регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която проверка е установено 

наличието за съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – „КОПИЛИНК“ 

ЕООД, на Удостоверение за наличието на регистрация за 

извършване на дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради № 00331/20.03.2017 

г., издадено от изпълнителния директор на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР), валидно до 

20.03.2022 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за 

създаване на обединението се предвижда разпределение на 

дейностите между съдружниците в обединението, при 

което цялостното обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради ще се осъществява от 

съдружника „КОПИЛИНК“ЕООД, като отговорностите 

на другия съдружник „Институт за управление на програми 

и проекти“ ООД не включват действия по осъществяване 

на обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради, което обстоятелство при спазване на 

разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП определя приложимост 

на изискванията за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради 

единствено и само спрямо съдружника в обединението, 

който ще извършва дейности по обследване за енергийна 

file:///F:/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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ефективност и сертифициране на сгради – „КОПИЛИНК“ 

ЕООД; 

o Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти – „Институт за 

управление на програми и проекти“ ООД, че е вписан в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство 

на територията – в Част ІV, раздел А от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението, който ще осъществява дейностите по 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-

3 от Закона за устройство на територията, и съставяне на 

технически паспорти – „Институт за управление на програми 

и проекти“ ООД, е попълнил информация за вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство 

на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по извършване на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти  (за което и от комисията е 

извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, на интернет страницата на 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDw

UgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g

0%3d, при която проверка е установено наличието за 

съдружника в обединението, който ще осъществява 

дейностите по обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-

3 от Закона за устройство на територията, и съставяне на 

технически паспорти – „Институт за управление на програми 

и проекти“ ООД, на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-

0027/22.03.2018 г., издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК), валидно до 

22.03.2023 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за 

създаване на обединението се предвижда разпределение на 

дейностите между съдружниците в обединението, при 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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което цялостното изпълнение на дейностите по 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 

т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти ще се осъществява от 

съдружника „Институт за управление на програми и 

проекти“ ООД, като отговорностите на другия съдружник 

„КОПИЛИНК“ ЕООД не включват действия по обследвания 

за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за 

устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти, което обстоятелство при спазване на 

разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП определя приложимост 

на изискванията за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност по извършване на 

обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 

т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти  единствено и само 

спрямо съдружника в обединението, който ще извършва 

дейностите по обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на 

територията, и съставяне на технически паспорти – 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД; 

o Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил 

през последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни 

дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди 

квадратни метра/; б) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и 

съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) всеки 

от съдружниците в обединението е декларирал опит при 

осъществяване на услуги, идентични и сходни с тези по 

поръчката, както следва: - „КОПИЛИНК“ ЕООД: 

Обследване за енергийна ефективност на съществуващи 

жилищни сгради по чл.16 от ЗЕЕ – 12 сгради с общо РЗП 29 

054 кв. м, изпълнени в периода 24.04.2017 г. - 23.05.2017 г. за 

община Асеновград; - „Институт за управление на програми 
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и проекти“ ООД: 1. Изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне 

на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ по 

НПЕЕМЖС - Многофамилна жилищна сграда, гр. 

Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов“ № 10 - РЗП 3336 кв. м, 

изпълнена в периода 03.11.2015г. - 03.12.2015 г. за Община 

Асеновград. 2. Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.(1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ по НПЕЕМЖС - 

Многофамилна жилищна сграда, гр. Асеновград, ул. „Цар 

Борис І“ № 8 - РЗП 3566,20 кв.м, изпълнена в периода 

03.11.2015г. - 03.12.2015 г. за Община Асеновград. 3. 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 

т.(1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ по НПЕЕМЖС -  

Многофамилна жилищна сграда, гр. Асеновград, ул. „Васил 

Левски“ №21 - РЗП 3341 кв.м, изпълнена в периода 

03.11.2015г. - 03.12.2015 г. за Община Асеновград. 4. 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 

т.(1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ по НПЕЕМЖС - 

Многофамилна жилищна сграда, гр. Асеновград, ул. „Цар 

Иван Асен ІІ“ №76 - РЗП 3500 кв.м., изпълнена в периода 

03.11.2015г. - 03.12.2015 г. за Община Асеновград. 5. 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. 

1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на 

сгради от образователната инфраструктура на територията на 

община Ботевград – 11 сгради с общо РЗП 12 694,15 кв.м., 

изпълнена в периода 16.08.2016 г. - 15.11.2016 г. за Община 

Ботевград. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е 

доказано от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него; 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.2, буква 

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

обявлението за обществената поръчка и т.3.2, буква „а“ 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:  

o Не е доказал, че за изпълнението на поръчката разполага с 

експерт, упражняващ технически контрол по част 
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„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на 

чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията, а 

именно: да е включен в списък, изготвен и ежегодно 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“, или 

в еквивалентен списък или регистър, поддържан от 

компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство - в Част ІV, 

раздел В, т.6 от представените от обединението и от 

отделните съдружници в състава му Единни европейски 

документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) не са 

декларирани данни за предвиден персонал/ръководен състав 

за изпълнение на поръчката, както и не е попълнена 

информация за притежаваната от персонала/ръководния 

състав образователна и професионална квалификация. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

3.2. 

 

ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи 

за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/, представен от обединението и отделните съдружници в състава му и 

копие от документ за създаване на обединение, като поради неприложимостта им не 

са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът с представените Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

 E удостоверил: 

 Съответствието си част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 

(с изключение на част от изискванията по чл.54, ал.1, т.1 и 6 от 
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ЗОП, а именно: - осъждания за престъпления по чл.194-208, 

чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256-260 от Наказателния 

кодекс /чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП/; - нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, 

ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда или на 

чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

/чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП/), като изрично е декларирал в съответните 

указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него и отделните съдружници 

в състава му не са налице обстоятелствата за отстраняване по чл.54, 

ал.1 (с посочените изключения по чл.54, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП) и 

чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 от 

Раздел III.1.1 и поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1 и 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: 

o Доказал е, чрез съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – „Ефектива” 

ЕООД, че е вписан в публичния регистър на консултантите 

по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност, придобили компетентност на ниво 1 

съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност 

- в Част ІV, раздел А от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в обединението, 

който ще осъществява дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради – 

„Ефектива” ЕООД, е попълнил информация за вписването си 

в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради (за което и от комисията е 

извършена справка в регистъра на  вписаните фирми в 

регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която проверка е установено 

наличието за съдружника в обединението, който ще 

осъществява дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради – „Ефектива” 

ЕООД, на Удостоверение за наличието на регистрация за 

извършване на дейностите по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради № 00365/13.06.2016 

file:///F:/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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г., издадено от изпълнителния директор на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР), валидно до 

13.06.2021 г.). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за 

създаване на обединението се предвижда разпределение на 

дейностите между съдружниците в обединението, при 

което цялостното обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради ще се осъществява от 

съдружника „Ефектива” ЕООД, като отговорностите на 

другия съдружник „Плеядес България“ ООД не включват 

действия по осъществяване на обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 

от ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради единствено и само спрямо 

съдружника в обединението, който ще извършва дейности 

по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради – „Ефектива” ЕООД; 

o Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил 

през последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни 

дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди 

квадратни метра/; б) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и 

съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) всеки 

от съдружниците в обединението е декларирал опит при 

осъществяване на услуги, идентични и сходни с тези по 

поръчката, както следва: - „Плеядес България“ ООД: 1. 

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна 

ефективност и издаване на енергиен сертификат за 

обследване за енергийна ефективност. Изготвяне на 

технически паспорти и обследвания за установяване на 

техническите характеристики на следните обекти: - ПГХТ 

„Юрий Гагарин“ Училищна сграда с идентификатор 

№80501.806.307.1, брой етажи 2, РЗП 2 058,00 кв.м.; - ПГХТ 

„Юрий Гагарин“ Работилница и столова с идентификатор № 

80501.806.307.2, брой етажи 2, РЗП 1 269,00 кв.м.; - ПГХТ 
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„Юрий Гагарин“ Общежитие - Сграда с идентификатор № 

80501.806.307.3, брой етажи 3, РЗП 1 676,00 кв.м.; - ПГХТ 

„Юрий Гагарин“ Физкултурен салон - Сграда с 

идентификатор № 80501.806.307.4, брой етажи 1, РЗП 424,00 

кв.м., изпълнено в периода 06.08.2018г. - 26.08.2018г. за 

Община Червен бряг; 2. Oбследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията и изготвяне на технически паспорт на обект: СУ 

„Христо Смирненски“ – Сграда №1 – Основен учебен 

корпус, с.Черноочене РЗП 2399,4 кв.м, Сграда №2 – Учебни 

зали и котелно, РЗП - 317,79 кв.м., изпълнено в периода 

05.06.2018 г. - 25.06.2018 за „МАК Консулт - България“ 

ЕООД; 3. Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики и технически паспорти на 

следните обекти: - „Кметство“, с. Китка, община Аврен, 

област Варна – РЗП 235.60 кв.м.; „Кметство“, с. Тръстиково, 

община Аврен, област Варна – РЗП 390 кв.м; „Кметство“, с. 

Здравец, община Аврен, област  Варна – РЗП 77 кв.м.; 

„Кметство“, с. Болярци, община Аврен, област Варна – РЗП 

430 кв.м.; „Информационен център“, с. Аврен, община 

Аврен, област Варна- РЗП 672.80 кв.м., изпълнено в периода 

20.04.2018 г. - 10.05.2018 г. за Община Аврен. - 

„ЕФЕКТИВА“ ЕООД: 1.Детайлно обследване за енергийна 

ефективност и Издаване на сертификат за енергийните 

характеристики на следните обекти: -ДГ „Детелина“ – гр. 

Дългопол – РЗП -2 218 m2; -ДГ „Пролет“ – с. Цонево, общ. 

Дългопол – РЗП -563 m2; -ДГ „Щастливо детство“ – с. 

Медовец, общ. Дългопол – РЗП -2 421 m2; -НУ „Иван Вазов“ 

– гр. Дългопол – РЗП -1 325 m2; -Адм. сграда „Б“ на 

общинска администрация – гр. Дългопол, – РЗП -1 202 m2; 

РСПАБ – гр. Дългопол – РЗП - 955 m2; -СОУ „Св. Климент 

Охридски“ - Гимназия – гр. Дългопол – РЗП -7935 m2; -СОУ 

„Св. Климент Охридски“ – основно училище – гр. Дългопол 

– РЗП -4381m2; -Многофункц. сграда „Младост“ – гр. 

Дългопол – РЗП -596m2, изпълнени в периода 01.01.2017г. -  

06.04.2018г. за „Актат“ ЕООД; 2. Детайлно обследване за 

енергийна ефективност и Издаване на сертификат за 

енергийните характеристики на следните обекти: -ВТУ 

„Тодор Каблешков“ – Корпус №1 – гр. София – РЗП -11 626 

m2, -ВТУ „Тодор Каблешков“ – Корпус №2 – гр. София – 

РЗП -5 462 m2; -ВТУ „Тодор Каблешков“ – Корпус №3 – гр. 

София – РЗП -5 462 m2; -ВТУ „Тодор Каблешков“ – Ректорат 

– гр. София – РЗП -1940 m2, изпълнени в периода 

23.05.2018г. - 23.06.2018г. за ВТУ „Тодор Каблешков“ – гр. 

София. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е 

доказано от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него; 
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o Доказал е чрез съдружника в обединението – „Плеядес 

България“ ООД, че за изпълнението на поръчката разполага 

с екип, включващ: експерт, упражняващ технически контрол 

по част „Конструктивна“, който да отговаря на изискванията 

на чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията, а 

именно: да е включен в списък, изготвен и ежегодно 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“; 

проектанти от следните специалности – проектант по част 

„Архитектурна“, проектант по част „Водоснабдяване и 

канализация”, проектант по част „Електрическа“ и проектант 

по част „Отопление, вентилация и климатизация”, всеки от 

които в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да има пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ с 

оглед оценка на останалите характеристики на строежите по 

чл.169, ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията – в 

Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически лица или органи за 

контрол на качеството“) от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в обединението 

– „Плеядес България“ ООД, е декларирал данни за 

предвидения екип, който ще използва при изпълнение на 

поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения 

за изпълнение на поръчката експертен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист 

образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията са извършени справки в: Регистъра на 

инженерите, упражняващи технически контрол (проектанти 

с ТК) при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на архитектите в България - 

https://kab.bg/registr/arhitekti/; и Регистъра на инженерите с 

пълна проектантска правоспособност (проектанти с ППП) 

при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е 

доказано от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него. 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно не е удостоверил съответствието си с 

изискванията по чл.54, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП, включващи следните 

обстоятелства: осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-

217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256-260 от Наказателния кодекс 

(чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) и нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 

3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда или на чл.13, 

ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл.54, 

ал.1, т.6 от ЗОП) 

и  

 Липсата спрямо него на основанията за отстраняване по т.2 от 

Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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, 

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 и 

по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество. 

В Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) от една страна участникът и отделните 

съдружници в състава му са дали положителен отговор на въпроса 

дали се прилагат специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка, без никой от тях да 

посочва конкретното/и обстоятелство/а, както и евентуално 

предприетите мерки за надеждност, но от друга страна всеки от тях 

изрично е декларирал, че: дружество му не е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е свързано с 

лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим съгласно разпоредбата на чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; не е 

осъден за извършване на престъпления по чл.194-208,213а-217, 219-

252 и 254а-260 от Наказателния кодекс; не са налице 

обстоятелствата за отстраняване по чл. 107, а именно неспазване на 

правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 

към ЗОП; дружеството му не е свързано лице (съгласно чл. 101, ал. 

11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП) с друг 

самостоятелен участник в процедурата, които обстоятелства се 

визуализират, както следва в представения от обединението и 

отделните съдружници в състава му Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 
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Част III: Основания за изключване 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични 

национални основания 

за изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се 

специфичните 

национални основания 

за изключване, които 

са посочени в 

съответното обявление 

или в документацията 

за обществената 

поръчка? 

Ако документацията, 

изисквана в 

съответното обявление 

или в документацията 

за поръчката са 

достъпни по 

електронен път, моля, 

посочете: 

[X] Да [] Не 

 

Представляваното от мен дружество не е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим и не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно 

разпоредбата на чл.3, т.8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

Не съм лице, което е осъдено за извършване на 

престъпления по чл.194-208,213а-217, 219-252 и 254а-

260 от Наказателния кодекс. 

За дружеството и мен лично като управител не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по чл.107, а 

именно: Неспазване на правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, които са изброени в приложение № 10 

към ЗОП. 

Представляваният от мен участник не е свързано лице 

(съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 

от ДР на ЗОП) с друг самостоятелен участник в 

настоящата процедура. 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

В резултат на допуснатото противоречие при представяне на 

информацията не става ясно дали за участника и отделните 

съдружници в състава му всъщност се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка.  

Забележка: Липсата на обстоятелства, свързани с националните 

основания за отстраняване се декларира в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в полето „Прилагат ли 

се специфичните национални основания за изключване“, като 

отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства, а при отговор 

„да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, 
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както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

3.3. 

 

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/ и Удостоверение за добро изпълнение, 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) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 
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лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 

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

за обществената поръчка и т.1.1 и 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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00443/14.12.2015 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 14.12.2020 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани със следните 

дейности: 1. Обследване за установяване на техническите 

file://///smo-nas-01/PNO/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-7 и 

ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл.176а от 

ЗУТ на възложените жилищни и обществени сгради. 2. Изготвяне 

на архитектурно заснемане на възложените жилищни и обществени 

сгради.; 3. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на възложените жилищни и обществени сгради. 4. Изготвяне на 

КСС-та по окрупнени показатели, които дейности са изпълнени по 

отношение на следните 20 възложените жилищни и обществени 

сгради, с общо РЗП - 38 678,08 м2, както следва: - Жилищни сгради: 

1.„Синчец“, гр. Ботевград, ул. "17-ти ноември" № 7, с РЗП 2136,53 

m2; 2.„Детелина“, гр. Ботевград, ж.к. "Александър Стамболийски" 

№39, вх. А и Б, с РЗП 2928,18 m2; 3.„Венец“, гр. Ботевград, бул. 

"България" №8, с РЗП 2144,93 m2; 4.„Звезда“, гр. Ботевград, бул. 

"Цар Освободител" №20, с РЗП 3239,75 m2; 5.„Космос“, гр. 

Ботевград, бул. "Цар Освободител" №18, с РЗП 3239,75 m2; 

6.„Явор“, гр. Ботевград, бул. "Трети март" №83, с РЗП 3321,22 m2; 

7.„Хоризонт“, гр. Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" №70, вх. А, Б, 

В, с РЗП 4696,29 m2; 8.„Зора“, гр. Ботевград, ул. "Бенковска" №26, 

вх. А, ул. „Г. С. Раковски“ №25, вх. Б, с РЗП 3295,24m2; 9.„ ЖСК 

Стара планина“, гр. Ботевград, ул. "Стара планина" №18, вх. А, Б, с 

РЗП 2908,45 m2; 10.„Славейков 20“, кв. 39, гр. Ботевград, ул. " 

Славейков" №20, вх. А, Б, с РЗП 2171.66 m2; 11.„Златна панега“, гр. 

Ботевград, ж.к. "Васил Левски" бл.24, с РЗП 1371,58 m2; 12.„Зелин“, 

гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ №2, с РЗП 904,96 m2; 

13.„Урвич“, гр. Ботевград, бул. „България“ №4, с РЗП 416,78 m2; 

14.„Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ №16, с РЗП 

633,75 м2; 15.„Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ №4, с РЗП 681,72; 

- Обществени сгради: - 16.ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград, кв. 169, ул. 

„Адриан Атанасов“ №10, с РЗП 1457,82 m2; 17.ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр. Ботевград, кв. 178, ул. „Адриан Атанасов“ №8, с РЗП 

2173,20 m2; 18.Физкултурен салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. 

Ботевград, кв. 63, ул. „Стара планина“, с РЗП 479,43 m2; 

19.Административно – делова сграда, гр. Ботевград, бул. „Трети 

март“ кв. 87, с РЗП 238,42 m2 и  20.Автогара, гр. Ботевград, кв. 198, 

ул. „Витоша“ №1, с РЗП 238,42 m2, изпълнени в периода 30.07.2018 

г. - 18.08.2018 г. за Община Ботевград;  

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ: експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“; проектанти от следните специалности – 

проектант по част „Архитектурна“, проектант по част 

„Водоснабдяване и канализация”, проектант по част „Електрическа“ 

и проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация”, 

всеки от които в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да има пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ с оглед 
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оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1 и 

3 от Закона за устройство на територията - в Част ІV, раздел В, т.6 

(поле „Технически лица или органи за контрол на качеството“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за предвидения екип, който ще 

използва при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката експертен 

състав и е представил подробна информация за притежавана от 

всеки специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията са извършени справки в: Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; Регистъра 

на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/; 

и Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност 

(проектанти с ППП) при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf. 

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. 
 

 

 

 

3.4. 

 

„СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника и 

предвидения за изпълнение на поръчката подизпълнител – „АЛЕК-М-2013“ ЕООД с 

ЕИК: 202511534 (като единствено Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за участника е представен в електронен вид, цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание, 

докато Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

подизпълнителя е представен на магнитен носител, но същият не е подписан от 

управителя на подизпълнителя, а от управителя на участника, който няма качеството 

на задължено лице за подизпълнителя по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 

ЗОП) и декларация от подизпълнителя за съгласието му за участие като такъв при 

изпълнение на поръчката, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 

създаване на обединение. 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на 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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с част от критериите за подбор, закрепени в 

Раздел III.1.1 и т.1, буква „б“ и т.2 от поле „Изисквано 

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

обществената поръчка и т.1, 3.1, буква „б“ и 3.2 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: 

o Доказал е, че е вписан в публичния регистър на 

консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от 

Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност 

на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна 

ефективност - в Част ІV, раздел А от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по 

чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за 
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упражняване на професионална дейност по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради (за което 

и от комисията е извършена справка в регистъра на  

вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – 

www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1 , при която проверка е установено 

наличието за участника на Удостоверение за наличието на 

регистрация за извършване на дейностите по обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради № 00147/ 

20.05.2017, издадено от изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), 

валидно до 20.05.2022г.); 

o Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 

от Закона за устройство на територията - в Част ІV, раздел А 

от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването 

си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство 

на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по извършване на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и 

съставяне на технически паспорти  (за което и от комисията е 

извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, на интернет страницата на 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDw

UgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g

0%3d, при която проверка е установено наличието за 

участника на Удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0288/ 12.09.2014 г., 

издадено от началника на Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК), валидно до 12.09.2019 г.); 

o Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с част от тези на поръчката, а именно: 

б) услуга/и по извършване на обследване/ия за установяване 

на техническите характеристики и съставяне на технически 

паспорт/и съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични / еквивалентни дейности) с обща разгъната 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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застроена площ на обследваната/ите и паспортизирана/и 

сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги,  

свързани с: Извършване на архитектурно заснемане, 

Конструктивно обследване, изготвяне на Доклад от 

обследване и на Технически паспорт на съществуващ 

строеж: Многофамилна жилищна сграда с адм. адрес гр. 

Варна, р-н Приморски, ул. Дубровник №16, РЗП 8635,92 

кв.м., изпълнени в периода 01.04.2016г. - 28.04.2016г. за 

община Варна; 

o Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по 

част „Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на 

чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията, а 

именно: да е включен в списък, изготвен и ежегодно 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“ - в 

Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически лица или органи за 

контрол на качеството“) от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

експертен състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията 

на възложителя (за което и от комисията е извършена 

справка в Регистъра на инженерите, упражняващи 

технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf  ). 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от критериите за подбор, закрепени в т.1, 

буква „а“ от поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и 3.1, буква „а“  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: 

o Не е доказал, че е изпълнил през последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с част от тези на поръчката, а 

именно: а) услуга/и по извършване на обследване/ия за 

енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични/еквивалентни дейности) с 

обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІI, 

раздел В от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът не е посочил дали ще използва 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 

подбор, посочени в част IV от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), като в същото време в 

Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът също не е декларирал опит при осъществяване на 

услуги,  свързани извършване на обследване/ия за енергийна 

ефективност съгласно Закона за енергийната ефективност 

(или аналогични/еквивалентни дейности); 

 С липсата на представяне за „АЛЕК-М-2013“ ЕООД на подписан Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от задължено за него лице 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП за предвидения от участника за 

изпълнението на поръчката подизпълнител не e удостоверено:  

 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в т.2 на 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 - подизпълнителят изрично е 

попълнил 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 от ЗОП, но посочените обстоятелства не са удостоверени поради  

липсата на подписване на Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) от задължено за подизпълнителя лице по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за подизпълнителя не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 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 - 

подизпълнителят изрично е попълнил 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, но 

посочените обстоятелства не са удостоверени поради  липсата на 

подписване на Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) от задължено за подизпълнителя лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 
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и чл. 55, ал. 3 от ЗОП; 

 Подизпълнителят да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с част от тези на поръчката, а именно: услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични/еквивалентни дейности) с обща разгъната 

застроена площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 м2 /осем 

хиляди квадратни метра/ - освен че липсва подписване на Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от задължено за 

подизпълнителя лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в 

Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 

конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) подизпълнителят е декларирал изпълнението на следните услуги: 
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Прави впечатление посочването на 7 индивидуално определени 

сгради, с посочване на РЗП за всяка от тях, суми и период на 

изпълнение, но не са описани изпълняваните дейности за 

посочените сгради (не е видно естеството на изпълнените дейности 

за посочените сгради), поради което не става ясно дали те са с 

предмет и обем, идентични или сходни с  тези на поръчката. 

Забележка: На база на извършена от комисията справка в регистъра на  

вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1, се  

установи наличието за подизпълнителя на Удостоверение за регистрация за 

извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00444/14.01.2016г., издадено от изпълнителния 

директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), валидно до 

14.01.2021 г.), с което се удостоверява, че подизпълнителят е вписан в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на ниво 1 

съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

3.5. 

 

„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, 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) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 

../../../Users/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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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 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 т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

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

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

обществената поръчка и т.1 и 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 публичния регистър на консултантите по 

енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, 

ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност - в Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради (за което и от комисията е извършена справка в регистъра 

на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност на интернет страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-

23-1, при която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за наличието на регистрация за извършване на 

дейностите по обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради № 00274/29.03.2016 г., издадено от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), валидно до 29.03.2021 г.); 

file:///F:/Downloads/www.seea.government.bg
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за вписването си в регистъра при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

извършване на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от 

Закона за устройство на територията, и съставяне на технически 

паспорти  (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJo

mQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при 

която проверка е установено наличието за участника на 

Удостоверение за упражняване дейностите оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор № РК-0025/ 03.04.2018 г., издадено от началника 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 03.04.2023 г.); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: а) услуга/и по извършване на 

обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични / еквивалентни дейности) 

с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите сграда/и 

минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; б) услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите 

характеристики и съставяне на технически паспорт/и съгласно 

Закона за устройство на територията (или аналогични / 

еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите и паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 

/осем хиляди квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1б (поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на услуги, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Извършване 

на обследване и изготвяне на технически паспорти на 

съществуващи строежи, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. с 

екзекутивно заснемане за установяване действителните технически 

характеристики на строежа с адрес: гр. Варна, Р-н „Одесос“, 

бул.“Вл.Варненчик“, №110, бл.68, РЗП 7 566кв.м., изпълнени в 

периода 16.03.2016 г. - 04.2016г. за община Варна; 2. Извършване на 

обследване и изготвяне на технически паспорти на съществуващи 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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строежи, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. с екзекутивно 

заснемане за установяване действителните технически 

характеристики на строежа с адрес: гр.Варна, Р-н „Приморски“, 

ул.“Морска сирена“ бл.25, РЗП 12 254 кв.м, изпълнени в периода 

16.03.2016 г. - 04.2016г. за Община Варна; 3. Обследване за 

енергийна ефективност на многоф. жил. сгради на бул. Дунав №34, 

36, 38, гр.Пловдив РЗП 7851м2 и на ул. Македония 7, 9, гр. Пловдив 

УПИ I-компл.общ. застрояване и училище, кв.2-нов, 

кв.„Въстанически-север” РЗП със сутерен 6995 кв.м., изпълнени в 

периода  05.01.2016г.- 22.02.2016г. за „Пловдивинвест“ АД; 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ и експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, 

ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: да е 

включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в „Държавен вестник“- в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически 

лица или органи за контрол на качеството“) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката експертен състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от 

комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf). 

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/и единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/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. 

 

 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, в 

това число в: Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на 

правосъдието - http://brra.bg/; Регистъра на вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона 

за енергийната ефективност при Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) –

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1; Регистъра на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2

b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d; Регистъра на инженерите, упражняващи технически контрол 

(проектанти с ТК) при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf; Регистъра на архитектите с пълна 

проектантска правоспособност при Камарата на архитектите в България - 

https://kab.bg/registr/arhitekti/; и Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност 

(проектанти с ППП) при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране  - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия 

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за побдор, включително установяването на наличие на липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 

да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

 II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 

на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена 

и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен 

участник съобразно направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано от 

датата на получаване на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за 

подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не 

отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, 

ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Забележка: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид. 

В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на 

заинтересованите лица формуляр на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) /по образец към документацията за обществената поръчка/, подготвен с програма 

за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на използваните 

http://brra.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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средства. Електронният формат на формуляра е достъпен и оперативно съвместим с най-

разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за 

широка употреба и не ограничава достъпа на заинтересовани лица. 

Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 

документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, предоставени от 

Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на интернет страницата на 

Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени поръчки, в това число: 

Методическо указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от Изпълнителния директор на Агенцията 

по обществени поръчка, публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени 

поръчки в Раздел „Законодателство и методология“, Поле „Методология“, Секция 

„Методически указания“ - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;  

Разяснения от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувани на 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и 

методология“, Поле „Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL . 

 

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с 

придружително писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на документацията за 

участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска 

служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на 

документите при възложителя. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 25.01.2019 г. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

 

Милена Пенчева /подпис/* 

 

 

инж. Анастасия Василева /подпис/* 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

 

Стефка Росенова /подпис/* 

 
 

 

Дата: __.__.201__ г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, като същите са 

заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и  чл. 23 от Закона за защита на 

личните данни. 

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL

